
 

Bestyrelsens beretning til Generalforsamling nr. 56 - forår 
2021 
v/ formand:  Carsten Møller 

 
Kære Grundejer, 
Velkommen til bestyrelsens ”Corona”-beretning 2021.  
 
Indledningsvis er der 3 opgaver jeg gerne vil have at du foretager dig: 
 

1. Tilkendegiv din stemme ved generalforsamlingen 2021 ved aflevering af 
vedlagte ”Fuldmagt” 

2. Tilmeld dig ”Nyhedsbrev” på foreningens hjemmeside: 
http://bronsholmgaard.dk/ 

3. Tilkendegiv din for interesse for fibernet på foreningens hjemmeside: 
http://bronsholmgaard.dk/fibernet/  
 

Indledning: 
Et år præget af COVID-19 er gået. Det har naturligvis påvirket grundejerforeningen og 
bestyrelsens arbejde. 
Bestyrelsens arbejder i foråret 2020 skete på helt anderledes præmisser end normalt 
– generalforsamling kunne ikke afholdes som hidtil, møder og sammenkomster måtte 
aflyses. Genindkaldelse til generalforsamling og igen aflysning. Alt var anderledes og 
noget turbulent. MEN … det lykkedes. Tak.  
 
Medlemmerne har bakket op om bestyrelsen og har været imødekomne med hensyn 
til den alternative afholdelse af sidste års generalforsamling. En meget stor andel af 
medlemmerne tilkendegav deres holdning til diverse forslag via den afgivne fuldmagt 
– tak for jeres opbakning og tak for jeres tillid til bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamling 2021 efter samme principper – idet 
Coronavirussen igen i år medfører forsamlingsrestriktioner.  
 

Generalforsamlingen 2021 afholdes derfor uden fysisk fremmøde og ved 
afgivelse af fuldmagt. 

Fuldmagt afleveres i postkassen v/formanden: Birkehaven 302 
 
Bestyrelsen har vurderet denne løsning mest hensigtsmæssigt og vi vurderer 
princippet værende den bedste løsning.  
 
Der har igen i år ikke været udskiftning hverken i bestyrelsen eller på andre poster i 
foreningen. Et godt, stabilt og effektivt arbejdsklima. Dette har været et kendetegn 
gennem flere år og alle personer som er på valg ved generalforsamlingen 2021 har 
tilkendegivet at de er villig til ”genvalg”. 
Er en grundejer interesseret i at kandidere til en af de poster, som er på valg, bedes 
kandidaturet meldt skriftligt til formanden vedlagt en kort præsentation senest den 
6.marts 2021 kl. 18:00 
Bestyrelsen håber inderligt, at vi dels kan mødes fysisk ved foreningens sommerfest i 
august 2021 og dels at vi kan mødes fysisk til generalforsamling i 2022.  
 



 Bestyrelsesarbejde. 
Bestyrelsen har siden sidste GF afholdt konstitueringsmøde og 4 bestyrelsesmøder 
samt mindre ad hoc møder. Møder afholdt ved fysisk fremmøde, men også afholdt 
digitalt. Møder med Fredensborg Kommune, NordSjællands Park&Vej (NSPV), 
Fredensborg forsyning har været aflyst – men bestyrelsen opretholder skriftlig 
korrespondance med fornævnte instanser.  
 
Kommunikation med medlemmer via hjemmesiden og mails har fungeret som 
normalt.    
 
Foreningens bogføring og økonomifunktion er med tilfredshed blevet varetaget af 
foreningens kasserer, Danny Benche.  
Det er med stor tilfredshed at bestyrelsen kan konstatere, at kontingent for alle 
foreningens 322 grundejere er betalt. Husk at melde fraflytning ved salg af jeres 
ejendom via foreningens hjemmeside til kassereren. 
Medlemskab af grundejerforeningen er som bekendt tinglyst på matriklen, hvorfor 
kontingentbetaling ligeledes er tvungen – men efter bestyrelsens vurdering også et 
meget billigt medlemskab. Bestyrelsen forventer ikke kontingentstigning det 
kommende år. 
 
Størstedelen af foreningens udgifter blev igen i år anvendt til vedligehold og pleje af 
foreningens 2 grønne områder. Flere arbejder er blevet udført på frivillig basis, hvilket 
har minimeret foreningens omkostninger.  
 
Bestyrelsen påtænker i 2021 at fortsætte med at vedligeholde og forskønne såvel 
Østre som Vestre anlæg.  
 

 Fælles interesser for medlemmerne i forhold over for myndigheder   
Bestyrelsen fortsætter dialog med myndigheder – herunder forholdet hvor en 
grundejer har 5-6 bilvrag stående på sin grund, til gene for naboer. Kommunen har 
politianmeldt grundejeren og samtidigt søgt alternative løsninger.  
Der er endnu – desværre - ikke sket noget konkret i sagen. 

 
 Fredensborg forsyning: 

Bestyrelsen har ikke hørt yderlig fra Fredensborg forsyning om oprensning af 
overløbsbassin ved Birkehaven. Bestyrelsen håber, at forsyningen vil foretage en 
oprensning så biodiversiteten i flora og fauna bevares - samtidig med at der også 
skabes et landskabsarkitektonisk flot resultat. 

 
 Natur projektet ved Græstedgård: 

Bestyrelsen var i 2019 i dialog med Fredensborg Kommune vedr. kommunens Natur 
projektet ved Græstedgård. Flere ideer er implementeret og bestyrelsen følger 
projektet som er under etablering. Nyd området og dets muligheder for at gå på 
opdagelse.  
 

 Planstrategi 2032:  
Bestyrelsen har i perioden ikke anvendt ressourcer på planstrategi 2032 – bestyrelsen 
vurderer at sagen holder ”pause”.  
 

 NSPV 
Bestyrelsens dialog med Fredensborg Kommune og NSPV omkring renovering af den 
vestlige hovedsti har medført, at stien er blevet renoveret.  
  



Medlemmerne opfordres fortsat til aktivt at viderebringe misligholdelse af lygtepæle, 
stier, veje mm. til kommunen via app´en ”giv et tip NSPV”.  
 
Vedligeholdelse af kommunens og medlemmernes beplantning mod veje og stier har 
fortsat bestyrelsens bevågenhed.  
 

 P-pladser 
Bestyrelsen modtager ind i mellem henvendelser fra medlemmer angående 
langtidsparkering på P-arealer i vort område. Bestyrelsen har ikke myndighed til at 
straffe medlemmer for ulovligt parkeret biler – der henvises til Fredensborg 
Kommunes parkeringsreglement som findes på vores hjemmeside, 
www.Bronsholmgaard.dk  samt til Politiet, som er den udøvende myndighed. 

 
 Beskæring af træer og hæk 

Træer i offentlige arealer langs veje og P-pladser vokser hvert år. Bestyrelsen 
betragter større træer som værende et gode for vort område og værende 
tiltrækkende for nye medlemmer. Som udgangspunkt anbefaler bestyrelsen NSPV – 
som har ansvaret for kommunens træer - at større træer ikke fældes og hvis træer 
skal fældes, da nyplantning i forhold 1 til 1.  
 
Flere steder er skelbeplantning vokset langt ude over skel - til gene for gående samt 
cyklister. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at overholde gældende regler og 
beskære deres beplantning. 
 

 Til- og ombygning på egen matrikel 
Generelt opfordres medlemmerne til altid at kontakte kommunen og søge om 
godkendelse af et projekt før igangsætning. Bestyrelsen er ikke godkendende 
myndighed i den henseende. 
På foreningens hjemmeside oplyses flere relevante links.   
 

 Indbrud 
Indbrud i privatboligen er fortsat et problem i vores område – og trods 
hjemmearbejde det seneste år grundet Covid-19 – anmeldes der stadig indbrud i vort 
område. Der sker forholdsvis mange indbrud hvert år blandt vores 322 medlemmer.  
 
Planlagt møde ved sidste års generalforsamling med TRYG-fonden blev aflyst og 
bestyrelsen har valgt også at aflyse i år. Måske arrangementet kan gennemføres 
næste år.  
Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig Nordsjællands Politi´s SMS-tjeneste 
”TRYK politi” samt tilmelder sig ”Nabohjælp”. 
 

 Veje 
Bestyrelsen er fortsat i dialog med kommunen om overgangene af Holmegårdsvej ved 
Karsemosegård og ved Græstedgård. Bestyrelsen forudser dog, at der ikke ændres 
meget på de af kommunen valgte og anlagte løsninger. 

 
 Nabo grundejerforeninger 

Bestyrelsen har dialog med vores nabogrundejerforeninger for drøftelse af 
igangværende arbejdsopgaver, foreningsevents og udveksling af erfaringer – men 
møder har været aflyst det seneste år. Møderække fortsættes genoptaget i 2021. 
Samlet repræsenter vi mere end 800 husstande – hvilket gør, at kommunen lytter til 
vores holdninger.  

 



 Støjgener 
Bestyrelsen har – sammen med grundejerforeningen i Nivå – dialog med kommunen 
vedr. støj fra Helsingør-motorvejen. Sammen arbejdes for at få foretaget støjmålinger 
og ved belastninger over 50 decibel at få lavet støjdæmpende foranstaltninger. 
Aktuelt er aftalt digitalt møde med kommunen ultimo februar 2021. 

 
 Vedligeholdelse af Grønne arealer 

Vedligeholdelse af foreningens ”Grønne arealer” – Østre og Vestre anlæg – udgør som 
altid en stor udgiftspost i foreningens budget og er et krævende arbejde for 
bestyrelsens ”grønne person”.  Nicole Schoer´s indsats og dialog med gartner er til 
stor gavn for foreningen. Tak til Nicole – som igen i år har påtaget sig denne opgave.  
   
Der har i perioden igen været tilfredshed med det arbejde som foreningens gartner 
har ydet i 2020– flere medlemmer har givet udtryk herfor.  
Jeres ”tak” er givet videre til gartneren.  
Bestyrelsen kan oplyse, at der er indgået ny forhåndsaftale med gartner for en ny 2 
årig periode - 2021 og 2022. Aftale er betinget af generalforsamlingens godkendelse 
af kontingent og budget, ref. dagsorden punkt 4.   
 
Generelt vurderer bestyrelsen, at foreningens ”grønne arealer” fremstår vel trimmet 
og klar til at blive brugt i 2021.  
Frugttræer trives godt - enkelte har også båret frugt til gavn for børn og fugle. 
 
Bænke, bordsæt, petanquebane, fodboldmål, frugttræer og legeplads kan frit benyttes 
af alle.  
 

 Fibernet 
Bestyrelsen har løbende undersøgt muligheder for etablering af Fibernet i vort område 
– og senest har TDC desværre afvist at etablere fibernet i vort område uden at 
foretage en reel undersøgelse.  
Bestyrelsen har valgt at foretage en intern brugerundersøgelse blandt medlemmerne. 
Hvis tilkendegivelsen fra medlemmerne er tilstrækkelig stor – kontaktes TDC eller 
anden udbyder. Bestyrelsen mener fibernet vil øger værdien af vort område. 
På foreningens hjemmeside findes en et link hvor medlemmerne kan tilkendegive 
deres interesse.  

 
 Øvrige foreningsopgaver 

Sommerfest 2020 måtte desværre aflyses – men bestyrelsen håber arrangementet 
kan afvikles i august 2021. Tak til bestyrelsens ”festformand”, Michael Pedersen, som 
har stået for en stor del af arrangementet og kontakten til grundejerne. Bestyrelsen 
vil i 2021 anmode om hjælp med praktiske ting som opsætning og nedtagning af 
borde og bænke.  
  

 Afslutning 
Sommeren nærmer sig og vi fra bestyrelsen vil opfordre alle medlemmer til at bruge 
foreningens 2 meget store fællesarealer, fodboldmål, legeplads samt petanquebane.  
 
Bestyrelsen modtager gerne forslag til forbedringer i vort område samt forslag til 
fællesarrangementer. Arbejdskraft til afholdelse af for eksempel sommerfest eller 
andre fællesopgaver er velkommen.   
 
Bestyrelsen håber på et ”Corona-frit” arbejdsår – og håber at medlemmerne frit kan 
mødes i vort dejlige område. 



 
Medlemmerne opfordres til at bruge foreningens hjemmeside www.bronsholmgaard.dk 
som opdateres med nyheder om bestyrelsens arbejde samt øvrige forhold i vores 
nærområde.  
 
Generelt vil bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at engagere sig i foreningens 
virke - under hensyn til foreningens §3 i vedtægter ”Formål” - og via foreningens 
mail: formand@bronsholmgaard.dk,  fremsende Jeres forespørgsler som efter bedste 
evne vil blive besvaret.   
 
Håber alle må få en god ”corona-fri” sommer.       
 
På bestyrelsens vegne 
Carsten Møller. 


