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Formandens beretning 
 
 
 
1. Udestående fra sidste generalforsamling. 
2. Bestyrelsen - rekonstituering 
3. Hjemmeside – fravalg af papir 
4. Trailer 
5. Snerydning 
6. Fartproblemer på Solbærvej 
 
Ad. 1: 
Hastighedmåling 
Bestyrelsen har i efteråret 2009 sendt et nyt brev til Allerød Kommune vedr. hastigheds-
målingsresultaterne foretaget i 2006. Dette blev en måneds tid efter fulgt op af en 
telefonisk henvendelse, da der stadig ikke var noget svar. Kommunen beklagede meget, 
at foreningen tidligere end ikke havde modtaget kvittering for modtagelse af brevet fra 
2006. På baggrund af denne nye henvendelse, iværksatte kommunen således en ny 
hastighedsmåling på Lyngevej i oktober måned, og regnede på det tidspunkt med at have 
resultater fra denne måling senere på efteråret. 
 
Formanden har efterfølgende endnu engang taget kontakt til kommunen, da vi intet havde 
hørt i sagen. Der var pga sygdom endnu ikke blevet lavet analyse af de indkomne 
resultater, men det ville snart blive gjort. Det blev endvidere oplyst, at den målte strækning 
på Lyngevej er påført en liste som forvaltningen har lavet til udvalget over steder hvor der 
kan gøres noget. Den pågældende vejingeniør var i øvrigt selv noget forundret over 
byskiltenes placering på den anden side af motorvejsbroen. Han var enig i, at en bedre 
placering ville være ved den såkaldte ”byport” ud for Engdraget, da mange allerede har 
glemt at de er i bymæssig bebyggelse når de har passeret motorvejsbroen. Dette ville 
blive taget op med politiet, da det er politiet, der en ansvarlig for opsætning af hastigheds-
skilte. 
 
Vejingeniøren slog fast at sagen absolut ikke er glemt fra kommunens side, men der 
havde været andre opgaver, der var blevet prioriteret højere. Foreningen vil blive 
kontaktet, når analysearbejdet fra de indhentede målinger er blevet foretaget. Den nye 
bestyrelse opfordres til at holde snor i denne sag, så den kan afsluttes. 
 
Sonofon-mast 
Sonofon havde i starten af 2009 afleveret en ansøgning til Allerød Kommune om 
opsætning af en 27 m telemast ved Allerød Musikskole. 29. januar modtog de grundejere i 
foreningen der lå indenfor en radius på 150m fra musikskolen et partshøringsbrev i 
forbindelse med ansøgningen. Ansøgningen blev behandlet af Miljøudvalget på møde den 
25. marts 2009. På mødet vedtog udvalget at meddele afslag til det ansøgte. 
Begrundelsen for afslaget var, at masten vurderedes at skæmme området og være for 
dominerende i nærmiljøet. Desuden var masten ikke placeret i overensstemmelse med 
Allerød Kommunes mastepolitik. Sonofon har siden søgt om opstilling andetsteds i 
kommunen. 
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Ad.2: 
Rekonstituering af bestyrelsen: 
Som det nok er de fleste bekendt, så døde foreningens mangeårige kasserer, Poul Erik 
Sørensen, meget pludseligt i det sene efterår 2009. Med Poul Eriks bortgang mistede 
foreningen – og især bestyrelsen – et højt værdsat medlem og en stor ildsjæl. Poul Erik 
gjorde igennem mange års medlemskab af foreningens bestyrelse et kæmpestort arbejde 
for foreningen, både som menigt medlem, og i særdeleshed via sit store engagement som 
kasserer – et hverv han bestred af flere omgange. Vi i bestyrelsen har altid sat stor pris på 
Poul Erik, og hans altid muntre – og til tider lettere krigeriske – gemyt. Han vil blive savnet. 
Ære være hans minde. 
 
Poul Eriks død betød, at bestyrelsen på et møde i december 2009 rekonstituerede sig 
således at jeg fortsatte som formand, ny næstformand blev Bent Schwartzbach, Peter 
Konradsen overtog kassererposten, Kim Christensen fortsatte som menigt medlem og 
suppleant Lars Overgaard indtrådte i bestyrelsen – også som menigt medlem. 
 
 
Ad.3: 
Hjemmeside. www.gf-skoleparken.dk   
Bestyrelse skal endnu engang opfordre til at besøge hjemmesiden. Hvis der er nogen, der 
har gode idéer til ændringer/forbedringer kan disse mailes til den kommende bestyrelse. 
 
Fravalg af papir 
Det har fra juni 2009 været muligt at tilmelde sig "Fravalg af papir", som indebærer at man 
slipper for i postkassen at modtage FI-kort, referat af generalforsamling, formandens 
beretning og containerlisten. Alle de nævnte dokumenter kan findes på hjemmesiden. Ved 
klik på http://www.gf-skoleparken.dk/Filer/fravalgpapir.html kan man hente en nærmere 
beskrivelse af projektet. Pr. 26.02.2010 har 19 grundejere tilmeldt sig projektet.  
 
 
Ad.4: 
Trailer: 
Traileren er stadig særdeles populær blandt foreningens medlemmer/beboere. Det skal 
endnu engang påpeges, at samme matrikel ikke kan lægge beslag på traileren i to på 
hinanden følgende perioder, endsige en hel weekend. Hvis man er i tvivl om reglerne for 
lån af traileren, og ikke kan finde den årligt udleverede seddel, kan disse også findes på 
foreningens hjemmeside. 
 
Der har ikke været udgifter på traileren i 2009. Det er dog konstateret at forskellige dele på 
traileren er gået i stykker og den vil derfor gennemgå et tiltrængt eftersyn og efterfølgende 
reparation. Vi vil stadig gerne opfordre til at fejl, mangler eller beskadigelse af traileren 
mailes til bestyrelsen af den, der konstaterer defekten, således at fejlen kan blive 
udbedret. Jeg vil også lige for en god ordens skyld nævne, at vi ingen forsikring har på 
traileren og at man selv er 100% ansvarlig for de skader man pådrager under anvendelse. 
 
 
Ad.5: 
Snerydning: 
Allerød Kommune har på baggrund af beslutning om ikke længere at udføre snerydning på 
B- og C-veje i kommunen tilbudt grundejerforeningen at opstille saltkasser i stedet. 
Bestyrelsen besluttede på møde i december, at rette henvendelse til kommunen for 
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opstilling af et antal saltkasser på foreningens areal. På grund af mangel på kasser kunne 
der kun tildeles to saltkasser til foreningen, der blev fordelt med én på Solbærvej og én på 
Brombærvej. 
 
Derudover har bestyrelsen udsendt et brev til de husstande, der støder op til grundejer-
foreningens gennemgående gangstier, med opfordring om at rydde de nævnte stier i 
tilfælde af snevejr. Grundejerne er ifølge lovgivningen erstatningspligtige i tilfælde af 
personskade udenfor deres parcel. 
 
 
Ad.6: 
Fartproblemer på Solbærvej: 
Alt for høj fart på Solbærvej er et stort problem, og det skal hermed indskærpes overfor 
alle beboere, og også en opfordring til at de lader det gå videre til deres gæster, at 
gældende færdselslov skal overholdes – dette gælder især højrevigepligten, der er 
gældende i hele grundejerforeningens område. 


