
Referat af generalforsamling,  24 . april 2019, Grundejerforeningen ved Kollelev Mosepark. 

Sted: Virum Kirkes krypt. 

Ref.: Ilsa Nyman Hald. 

Velkomst ved formand Henrik Dalbøge. 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Thomas Bramsen som dirigent, hvilket blev vedtaget med applaus af forsamlingen. 

Pkt. 2. Formandsskabets beretning om det forløbne år. 

Formanden indledte med at glæde sig over sit første år som formand for foreningen;  et spændende år med 

en række aktiviteter.  

Bestyrelsen var i det forløbne år konstitueret som flg.: 

Henrik Dalbøge (Formand), Parkvej 28,                                                                                                                        

Olav Egelund (Næstformand), Mosebakken 31,                                                                                                                  

Dorte Stadil (Kasserer), Ryvej 31,                                                                                                                                   

Gregers Lystager, Holmevej 10,                                                                                                                                          

Peter Sølver, Brovænget 42,                                                                                                                                         

Olav Lilleør, Holmevej 36,                                                                                                                                                     

Birgit Majlund, Parkvej 32B,                                                                                                                                                   

Ilsa Nyman Hald (Sekretær), Parkvej 33,                                                                                                                     

Morten Crone, Brovænget 32. 

(Som revisor, Steffen Hald, Parkvej 33). 

Formanden præsenterede bestyrelsens medlemmer med omtale af de enkeltes særlige ansvarsområder. 

Bestyrelsen afholdt 4 møder i det forgangne foreningsår – på skift hos de enkelte medlemmer,  med det 

primære fokus på Mosen og Parken (referater kan ses på foreningens hjemmeside 

www.kollelevmosepark.dk.) 

Persondatapolitik for foreningen er blevet  udarbejdet og  findes på foreningens hjemmeside.  

Hjemmesiden fungerer nu primært som arkiveringssted for væsentlige ting for foreningen, herunder 

diverse referater. 

Det mere dynamiske mellem medlemmerne tænkes bl.a. at foregå i den nu oprettede lukkede Facebook 

gruppe:  Grundejerforeningen Kollelev Mosepark.  

Grillaftenen blev desværre aflyst sidste sommer p.gr.a. afbrændingsforbudet. 

Lysfesten i mosen den 1. dec. havde meget stor tilslutning. 

http://www.kollelevmosepark.dk/


Ideerne til temaaften for denne generalforsamling havde været mange, men kalendermæssigt lykkedes det 

ikke, så i stedet præsenterede de enkelte bestyrelsesmedlemmer  tanker, handlinger og arbejde: 

Ilsa – nu webmaster for hjemmesiden – præsenterede brug og opbygning af www.kollelevmosepark.dk 

Birgit præsenterede Facebook gruppen Grundejerforeningen Kollelev Mosepark, som er en lukket gruppe, 

hvilket vil sige, at kun godkendte medlemmer til gruppen kan se, hvad der foregår. Birgit opfordrede til at 

melde sig til den og bruge den aktivt med kommentarer og indlæg til at øge/lette kommunikationen om 

stort og småt foreningsmedlemmerne imellem. 

Olav Lilleør er tovholder for sociale arrangementer, herunder med henvendelse og særlig velkomst til 

potentielle nye medlemmer. Opslag om Grillaften blev delt ud: i år (sommeren 2019) er det onsdag den 21. 

august kl. 18:00 (i tilfælde af regn flyttes aftenen til den 28. august). Fokus er fællesskab via sang og 

spisning i vores dejlige natur i mosen. (Som tidligere nævnt, se hjemmesiden, er fast ugedag og ugenr. 

vedtaget for kommende grillaftener). Ved omtalen af Lysfesten (altid den 1. december) blev opfordret 

ekstra til at tænde de på forhånd uddelte lys langs søbredden i sin have under arrangementet som en del af 

festen. 

Peter Sølver er ankermand i vedligeholdelsen af den hvide bro, hvor der i år har været ekstra fokus på det 

også fra kommunens side. 

Olav Egelund (foreningens absolutte ildsjæl i arbejdet for naturen i moseparken) aflagde en udførlig ”grøn 

beretning” om mosen. Generelt er vandet OK klart med god sigtdybde, dog er der lidt forskel, idet bassin 2 

er renest, hvor 1 og 3 er lidt mere grumset. Bassin 2 har muligvis haft mere cirkulation (fra kilder), eftersom 

de enkelte søer i en lang periode ikke har været forbundet (tilstopning og tørke). Der er både snoge og 

frøer (gode tegn) – i hvert fald nogle steder, og der er store gedder. Fuglelivet er godt repræsenteret, selv 

en fiskeørn er observeret, men hvor er ugleungerne blevet af? Dyrelivet er også godt repræsenteret. Det 

har været en periode med ekstremer (højvande – tilstopning af forbindelse mellem 1 og 3 – og lavvande i 

den grad, nemlig ½-1 m lavere frem til marts 19). Marts var fin, men pt suges igen af grundvandet.  Jo, jo, i 

Kollelev Mose mærker vi også klimaekstremerne.                                                                                                   

Der har også i dette foreningsår været naturpleje i mosen af frivillige medlemmer i foreningen under 

vejledning af Olav E. Kommunen har efterfølgende som aftalt fjernet vores bunker, men har yderligere 

beskåret de arealer, vi efterlod til naturens eget brug – mystisk!  Vi ønsker en fornyet dialog med 

kommunen om vores partnerskabsaftaler om henholdsvis den hvide bro og mosen, så det bliver mere klart, 

hvem der gør hvad, og hvad parterne forventer af hinanden og hvordan aftalerne skal fungere fremover. 

Omkring kanalen under den ”brune” bro, - hvor vi jo ønsker den udgravet, således at både kan passere 

mellem bassin 1 og 2 -, lovede kommunen ved et møde i 2017 at kigge på det. Lang tavshed, så foreningen 

fremkom i august 2018 med en fornyet henvendelse, denne gang med et konkret og rimeligt enkelt forslag 

til, hvorledes det let kunne gøres. Vi rykkede og rykkede for svar. Efter en mere markant henvendelse 

lykkedes det at få kommunen til at besigtige det in natura. (Zinkforurenet (fra brokonstruktionen) jord skal 

bortskaffes, en dispensation for arbejdet skal gives og det skal afgøres, hvem der skal betale). Pt tror vi, der 

er håb forude i forhold til kommunen. Henrik og Olav E. skriver nu en formel ( den tidligere var en foreløbig) 

ansøgning til kommunen. I flg. Olav E. er det i virkeligheden ikke så stort et projekt, andet end de burde sige 

ja til det!  Det har været et langtrukkent og sejt projekt for bestyrelsen, men vi har ikke opgivet endnu! 

http://www.kollelevmosepark.dk/


Dorte er tovholder i ”skilte” ( - og regnskab)  og har bl.a. fået kommunen til at opsætte skilte med ”Hund i 

snor” (som  hensyn til dyrelivet, herunder ikke mindst fugle/dyreunger) og arbejder på genetablering af 

skilte med opfordring til at begrænse fodring af ænder (for at undgå unødig øget forurening af søerne).                            

Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab for 2018. 

Dorte præsenterede regnskabet, og det blev godkendt af forsamlingen.  

Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for 2019. 

Kontingentet  fra og med 2019 (til betaling primo 2020) fastholdes på 150,-kr efter forslag fra bestyrelsen. 

Ad 5. Forslag fra medlemmerne. 

Under dette punkt fremkom et spørgsmål til, hvad der sker og hvordan, man rundt omkring på de privat 

veje sørger for brøndrensning/snerydning fra Bjarne Hermann, hvis opfattelse i øvrigt er, at det bedst løses 

i kommunalt regi – og at vejlaug ikke er en realistisk løsning. Formanden bemærkede hertil, at foreningen i 

denne sammenhæng er for lille til gennemslagskraft og henviste til de andre grundejerforeninger.;  

foreningens væsentligste sigte er  fokus på mosen og parken. I den sammenhæng oplyste Thomas Bramsen, 

at han havde henvendt sig direkte til kommunen for at få belyst, hvem der ejer og har ansvaret for fortove, 

herunder reetablering af fortove/græsrabatter efter den megen byggeaktivitet her specielt på Parkvej. Det 

er tilsyneladende kommunen - og som derfor burde efterleve sine pligter. 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg i år er Olav E, Ilsa, Birgit og Morten, der alle blev genvalgt.  

Bestyrelsen har besluttet at sige tak til Gregers Lystager for hans mange års arbejde for foreningen ved  

udnævnelse til Æresmedlem i vores bestyrelse med observatørstatus og taleret på bestyrelsesmøder og 

generalforsamlinger i forbindelse med GL´s snarlige fraflytning fra området.                                                                         

Bestyrelsen indstiller Mads Bøje, Parkvej 40, som ny kandidat til det åbne mandat.  

Alle blev valgt med applaus. 

Ad 7. Valg af formand. 

Henrik Dalbøge blev med applaus genvalgt som formand. 

Ad 8. Eventuelt. 

Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for kyndig styring af generalforsamlingen og alle i bestyrelsen 

for godt samarbejde og hyggelige stunder i det forgangne år, og generalforsamlingen blev erklæret afsluttet 

med opfordring til at fortsætte snakken over et glas vin m.m. 

Virum, den 

…………………………………………………………..                                ……………………………………………………………… 

        Formand:  Henrik Dalbøge                                                            Dirigent: Thomas Bramsen  


