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Formandens beretning 

1. Dødsfald i foreningen 

2. Hjemmeside 

3. Trailer 

4. Året der gik 

 

Ad.1: 

Det var med stor sorg at det blev meddelt bestyrelsen, at Helena var afgået ved døden i december måned 

2016. Helena gik først ind i bestyrelsen sidste år men nåede at opnå rigtig meget på den korte tid. 

Hun stod bland andet i spidsen for afholde sikringsmøde med politiet som udover at være et tilbud til GF 

Skoleparken, endte med at være for hele Allerød kommunes borgere. Arrangementet blev afholdt med 

deltagelse af flere medlemmer af byrådet og har fået rigtig god respons fra de deltagende.  

Derudover gik Helena på ”jagt” efter tilbud på snerydningsaftale for at undersøge om den eksisterende 

også var konkurrencedygtig anno 2016. Efter at have indhentet og præsenteret 4 tilbud fra andre 

leverandører kunne bestyrelsen bekræfte af den eksisterende aftale også var den som vi skulle benytte 

fremover.  

Ad.2: 

Hjemmeside. www.gf-skoleparken.dk 

Bestyrelsen vil gerne takke foreningens webansvarlige (Susanne S17) for det arbejde hun ligger i at 

vedligeholde og opdatere hjemmesiden. Det er altid en god ide at besøge siden hvis man har spørgsmål til 

foreningens regler og arbejde. Nye ideer og forbedringsønsker er som altid velkomne. 

Disse forslag kan mailes til bestyrelsen@gf-skoleparken.dk. 

 

Ad.3: Trailer 

Traileren er som tidligere år stadig meget populær og er også i 2016 blevet benyttet rigtig flittigt af 

foreningens medlemmer. 

Bestyrelsen vil gerne takke Niels Nielsen (Solbærvej 32) for hans fortsatte arbejde med vedligeholdelse af 

traileren. 

Ad.4: 

Der har ikke været store ændringer i 2016 men det kan dog nævnes at der endnu engang blev afholdt en 

rigtig hyggeligt sommerfest og vi takker for en hyggelig aften og måske i med lidt bedre vejr ☺ 

Byggeprojektet på grøftekanten er blevet sat til salg og flere er også blevet solgt. Vi afventer derfor at der 

begynder at komme lidt huse på grundende i fremtiden og nogle nye naboer. 

http://www.gf-skoleparken.dk/
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Vi har i år haft fornøjelsen af at have suppleanter med til alle bestyrelsesmøder hvilket har været en rigtig 

god oplevelse og vi vil i det nye år fortsætte med dette. 

Som formand beklager jeg ikke at kunne deltage i aftenens generalforsamling men det var desværre ikke 

muligt at flytte svigermors 60 års fødselsdag, da argumentationen og af vi havde planlagt aftenen i god tid 

ikke vandt over noget som blev planlagt for 60 år siden. 

Jeg håber jeg får lov til at arbejde videre med bestyrelsesarbejdet i fremtiden når I om lidt skal stemme om 

medlemmer til bestyrelsen. 

Til sidst vil jeg sige personligt tak vores alle sammen kasser Jørgen Nielsen (B9) som ligger et kæmpe stykke 

arbejde i at holde foreningen i gang og jeg ser frem til mange flere år på samme måde. ☺ 

 

Husk at i altid er velkomne på Brombærvej 7, såfremt der skulle være spørgsmål eller kommentarer til 

bestyrelsens arbejde. 

Med venlig hilsen 

Bo Damgaard Vestner, B7 

 

 

Fremlagt på grundejerforeningens generalforsamling, 22. februar 2017 

 

 

 


