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Smørum, den 7. september 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  

 

Renovering af skråninger 

Gartneren har nu tilendebragt renoveringen af skråningen, L1-L23 (gårdsiden), med 

opsætning af gelænder ved den nyrenoverede trappe ca. midt på skråningen. 

 

Vi vil nu vurdere, hvilken skråning, der skal renoveres i den kommende vinterperiode. 

 

Andet 

  

Lys i grundejerforeningen 

På opfordring fra grundejere om mere lys i grundejerforeningen på steder, hvor der 

ikke er særlig god belysning i dag, har vi besigtiget grundejerforeningen og i den 

forbindelse kommet frem til, at det drejer sig om ikke under 20 steder. 

 

Da vi tidligere er blevet præsenteret for meget store overslag for opsætning af én lampe 

(ca. 125.000 kr.), må vi erkende, at vi ikke har de økonomiske midler til at købe os frem 

til opsætning af flere lamper i grundejerforeningen1. Og ”hjemmestrikkede” løsninger 

med batteri-lamper har vist sig forholdsvis dyre, men ikke langtidsholdbare. 

 

Ønsker I derfor at få opsat ekstra belysning i grundejerforeningen, må I derfor selv 

rette henvendelse til kommunen – som ejer af belysningen2 – og høre om muligheden 

for etablering af mere kommunal belysning. 

 

Bidske hunde 

Bestyrelsen har gennem årene talt med en række grundejere om bidske hunde i 

grundejerforeningen – særligt én bestemt hund, der hører hjemme i Georginehaven – 

og om sanktioner overfor sådanne hunde, herunder deres ejere. 

 

Vi kan hertil oplyse, at vi ingen mulighed har for at gå ind i sager om bidske hunde, da 

det ligger uden for vores kompetence som grundejerforeningsbestyrelse.  

 

Bliver I derfor truet, nappet eller bidt af en hund, skal I anmelde forholdet til politiet, 

og det er så politiet, der må vurdere, hvilke konsekvenser efter hundelovens/straffe-

lovens bestemmelser det skal have overfor hunden og/eller dens ejer. 

                                                      
1 Og dette da kommunen ikke ønsker at eje flere lamper. Vi skal derfor selv betale for opsætning og drift 

af flere lamper. 
2 SEAS-NVE driver belysningen på vegne af kommunen. 
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Byggeri på rådhusgrunden 

Hen over sommeren har en række grundejere protesteret over rådhusbyggeriet, 

herunder over højden og omfanget af dette. Selvom vi fra bestyrelsens side har 

forståelse for naboprotesterne, kan vi – som grundejerforening – ikke gøre yderligere i 

sagen. 

 

Vi skal i den forbindelse henvise til vores nyhedsbrev af 9. september 2015, og hvor vi 

kort har redegjort for kommunens svar på vores indsigelser. I finder nyhedsbrevet på 

vores hjemmeside, www.boesagerparken.dk. 

 

Facebook  

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

Pt. er over halvdelen af grundejerne facebook-følgere, og man kan på facebook også 

læse om en række relevante forhold omkring vores grundejerforening.  

 

Kommende aktiviteter  

 

Efterårshavedage 

Efterårshavedagene bliver afholdt i weekenden, den 7.- 8. oktober 2017. Nærmere 

oplysninger om efterårshavedagene vil blive udsendt i særskilt invitation. 

 

Ekstraordinær generalforsamling vedrørende vedtægtsændringer 

Bestyrelsen har tidligere udmeldt, at vi agter at afholde ekstraordinær 

generalforsamling i august måned, og hvor der skal tages stilling til bestyrelsens forslag 

til vedtægtsændringer. 

 

Vi har besluttet at udskyde den ekstraordinære generalforsamling og i stedet afholde 

den lørdag den 7. oktober 2017, kl. 09.45, foran foreningsskuret. Hvis det bliver 

konstateret, at der ikke er dukket det fornødne antal grundejere op (minimum 50%, jf. 

vedtægternes § 17, stk. 2) vil vi afslutte generalforsamlingen og gå i gang med 

havedagene. Efterfølgende vil der blive indkaldt til en ny ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

Generalforsamling 2017 

Den ordinære generalforsamling for 2017 bliver afholdt torsdag, den 9. november 2017, 

kl. 19.00 på Boesagerskolen (Aula C). 

 

Dagsorden m.m. bliver udsendt særskilt. I den forbindelse kan vi oplyse, at vi fortsat 

søger efter en person, der ønsker at varetage kasserer-stillingen i bestyrelsen, idet vi nu 

på 3. år har en ekstern kasserer ansat til at varetage opgaverne. 

 

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


