
Referat fra GF møde 24-10-2018 hos Peter 

 Deltagere: Erik, Jørgen, Peter, Birgit, Bo (referat) 

   
Søageren - Kommunen overvejer at udstykke 3-4 grunde ved det tidligere Søageren vuggestue. 

GF Mosevang er i gang med at dette ikke sker, så det støtter vi op omkring. 

Der findes et gammelt skøde, som beskriver at det kun er en lille del, der må bebygges og til 
udelukkende institution og butik. 

Der rundsendes mail til alle medlemmer om dette. 

Der er fællesmøde om dette i november, hvor bestyrelsen vil deltage. 
  
Evaluering af lukning af vej ved Søparken-Lyngevej 

Allerød Kommune har siden juli på forsøgsbasis haft lukket Søparkens vestlige del ved Lyngevej. 
Lukningen har til formål, at gøre krydset Lyngevej-Søparken mere trafiksikkert. Krydset har en 
uhensigtsmæssig udformning, og der har over årene været en del uheld i krydset og ikke mindst 
mange henvendelser om farlige situationer. Kommunen har derfor set på, hvad man kan gøre, for 
at forbedre sikkerheden. Den fysiske lukning har til formål at forenkle trafikafviklingen i krydset, og 
samtidig mindske risikoen for at bilister, der kommer fra Søparkens østlige del, overser krydset, 
hvilket tilsyneladende har været tilfældet i flere situationer. Desuden er det vurderingen, at 
oversigten er bedre ved udkørslen fra Lyngsvinget end fra Søparken. 

Da lukningen nu har fungeret nogle måneder, igangsætter vi evaluering af forsøget. I den 
forbindelse, vil vi meget gerne have tilbagemeldinger, fra jer der bor i området, hvis I har 
synspunkter og iagttagelser der er relevante i forhold til en evaluering af forsøget. 

Ud over de tilbagemeldinger vi får fra jer og andre, vil der blive gennemført en trafikinspektion af 
den trafikale situation i området samt blive udført trafiktællinger på vejene i området. 

For god ordens skyld skal nævnes at det uheld der desværre fandt sted i august ikke skyldes 
afspærringen, men var forårsaget af andre årsager. 

Jeg håber I vil videresende denne opfordring til medlemmerne i jeres grundejerforening. 

Tilbagemeldinger kan sendes på mail til teknikogdrift@alleroed.dk senest mandag d. 29. oktober 

Bestyrelsen har valgt ikke at indsende kommentarer, men det er åbent for medlemmer at 
gøre dette. 

  
Udledning af vejvand fra Bøgeholm Alle i Farremosen 

Der er kommet mail vedrørende udledning af vejvand fra Bøgeholm Alle med følgende ordlyd. 

"Allerød Kommune har også meddelt tilladelse til udledning af vejvand fra Bøgeholm Alle. Der er 
klagefrist over afgørelsen den 1. november. Der klages via Klageportalen, som findes 
via www.nmkn.dk. Der logges på klageportalen med NemID. Der skal betales et gebyr for at klage. 
Kr. 900 for privatpersoner, kr. 1.800 for virksomheder/organisationer" 

Bestyrelsen har valgt ikke at gøre yderligere. 

  

mailto:maup@alleroed.dk
http://www.nmkn.dk/


Susanne træder ud af bestyrelsen 

Susanne Christensen er pr. 1. oktober 2018 udtrådt af bestyrelsen og dermed har Birgit Hansen 
tiltrådt som nyt medlem. 

Opgaven som web ansvarlig overgår til Erik Jørgensen. 

Bestyrelsen siger tak for det store arbejde Susanne har ydet i foreningen. 
  
Ny Trailer 

Der er købt ny trailer og der bliver udsendt separat mail om dette, når den er leveret og klar til 
brug. 

  
Bestyrelsesansvarsforsikring 

Der er i september måned tegnet bestyrelsesansvarsforsikring i foreningen. 
  
Vintervedligeholdelse 

Der er gentegnet aftale med Dan Jørgensen om snerydning og saltning af veje og vendepladser 
med samme vilkår, som tidligere gældende. 

 
Næste møde  

Er den 9. januar 2019 kl. 19.00 hos Jørgen, Brombærvej 9 - vi ændrer tidspunkt hvis nødvendigt. 

 

 

 
 

 


