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Smørum, den 17. januar 2017 

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen i GF Boesagerparken 
 
Kære grundejer 

Der er nu gået nogle måneder siden sidste nyhedsbrev, og det er blevet tid til at 

informere om, hvad der er sket i den mellemliggende periode. 

 

Aktiviteter  

 

Efterårshavedage 

De årlige forårshavedage blev afholdt i weekenden den 8.-9. oktober 2016, denne gang 

over to dage for første gang. Og det var en succes. Der var stor opbakning, og det bidrog 

til en meget effektiv efterårsrengøring, og hvor det lykkedes at få udført mange 

forskellige opgaver, bl.a. at få beskåret hele det grønne bælte ud mod den offentlige vej, 

Blomsterhaven. 

 

Tak til alle, særligt til de nye grundejere, der havde fundet vej til forårsrengøringen. Og 

husk i den forbindelse, at jo flere der deltager i havedagene om for- og efteråret, des 

færre penge skal vi bruge på gartneren! 

 

Generalforsamling 

Vi fik afholdt den årlige generalforsamling torsdag den 10. november 2016 på 

Boesagerskolen i Aula C. Såvel Lars Jensen (L41) som Søren Kongsted (G88) 

genopstillede til bestyrelsen og blev genvalgt. Samtidig blev Anna Kathrine Von 

Arenstorff (G102) valgt til bestyrelsen. Jørgen Hansen (G1) fratrådte og blev valgt til 

suppleant. 

 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev bestyrelsen konstitueret på følgende måde: 

 

• Formand Søren Peter Kongsted (G88) 

• Næstformand Lars Jensen (L41) 

• Bestyrelsesmedlem Anna Kathrine Von Arenstorff (G102) 

• Bestyrelsesmedlem Teis Sielemann (L4) 

• Bestyrelsesmedlem og kassererforbindelsesled Lasse Blom (L5) 

 

Da ingen har ønsket at påtage sig hvervet som kasserer, har vi fortsat ansat en ekstern 

kasserer, jf. vedtægternes § 21, stk. 2. Kassererposten bliver varetaget af Tina 

Bredsgaard (tidl. L19). Er der grundejere, der i den forbindelse ønsker at varetage 

hvervet som kasserer, må I meget gerne rette henvendelse til formanden på 

s.kongsted@hotmail.com.  

 

Referat mv. fra generalforsamlingen vil snarest blive lagt ud på grundejerforeningens 

hjemmeside.  
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På generalforsamlingen var der også drøftelser om fastelavnsfesten og en måske 

kommende aflysning af denne pga. manglende frivillige hænder. Se mere herom på 

grundejerforeningens facebook-profil, jf. nedenfor. 

Andet 

 

Facebook og hjemmeside 

Følg grundejerforeningen på vores facebookside, www.facebook.com/Boesagerparken.  

 

Og læs mere om grundejerforeningen på vores hjemmeside, www.boesagerparken.dk. 

  

Sne- og glatførebekæmpelse 

Så siger kalenderen vinter – mild eller kold – og på vores hjemmeside kan du se, hvem 

der har ansvaret for hvilke områder i grundejerforeningen. Og af vinterregulativet på 

samme hjemmeside kan du/I se rammerne for grundejerforeningens gennemførelse af 

vintertjenesten. 

 

Vedligeholdelse af rækkehuse og carporte 

Vi får løbende henvendelser fra grundejere om, hvem der skal vedligeholde 

tagkonstruktioner, nedløbsrør mv. på rækkehusene. 

 

Da der er tale om privat ejendom – og ikke leje- eller andelsboliger – er det den enkelte 

grundejer selv, der må foretage vedligeholdelsen. Hvis der er tale om reparationer, 

udskiftninger eller lign., der også vedrører naboejendommene, vil det være naturligt, at 

vedligeholdelsen sker i dialog med ejerne af disse ejendomme.  

 

Det samme gør sig gældende vedr. carportene, også selvom de står på vejareal 

(grundejerforeningens ejendom). 

 

Grundejerforeningens udseende 

Selvom der er tale om privat ejendom, så husk at grundejerforeningen hurtigt kan se 

”broget” ud ved manglende vedligehold af ejendommen, etablering af tørresnore med 

vasketøj på balkonen, opsætning af parabolantenner mv. 

 

Kommende aktiviteter  

 

Forårshavedage 

Forårshavedagene forventes afholdt i weekenden, den 22.- 23. april 2017.  

 

Nærmere oplysninger om forårshavedagene, herunder hvilke opgaver der skal løses, 

bliver udsendt i særskilt invitation. 

 

Kontakt til bestyrelse 

 

Bestyrelsen/formanden kan kontaktes på e-mail: s.kongsted@hotmail.com eller pr. 

brev: postkassen foran G88. 

 

På bestyrelsens vegne 

http://www.facebook.com/Boesagerparken
http://www.boesagerparken.dk/
mailto:s.kongsted@hotmail.com
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Søren Peter Kongsted 


