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Renovering af afløbsledninger ved SP3 – SP21 
Ved en ekstraordinær generalforsamling d. 1. oktober 2013 blev det besluttet at gennemføre en 
renovering og omlægning af afløbsledningerne ved SP3 – SP21. Dette projekt går nu i gang. 
Arbejdet er planlagt til at blive udført efter følgende tidsplan: 

 8.4 starter udgravning til pumpebrønd under P-pladsen ud for SP21 

 22.4 starter opgravning vest for husene til de nye hoved afløbsledninger 

 13.5 starter opgravning til de nye stikledninger ved SP7, SP11, SP15, SP19 og SP21 

 Projektet påregnes at være afsluttet d. 29.5. 
 
Der må i projektperioden forventes en del øget trafik på SP, lige som vi må leve med et vist omfang af 
opmagasinering af materialer, jord, grus og sten på vores område. 
Der forventes imidlertid at være rimelig fri passage på SP i hele projektperioden. 
 
Det henstilles til medlemmerne, at de fra mandag d. 7.4 undlader at benytte P-pladsen ud for SP21 
samt at alle beboere på SP undlader at foretage kantstensparkering på SP. 
 
 

Affald ved containere for haveaffald 
Grundejerforeningen har en aftale med Hørsholm Container om opstilling og ugentlig tømning af 
containere for kompostérbart haveaffald i perioden 1. april til 30. november hvert år.  
I løbet af vinteren - mens containerne ikke var der - har vi desværre konstateret, at der er henstillet 
plasticsække med affald på containerpladserne. Hørsholm Container tømmer kun deres 
containere. De fjerner ikke nogen anden form for affald i form af sække eller andet og bestyrelsen 
opfatter sig ikke som ansatte viceværter, som skal rydde op efter medlemmerne  
 
Derfor skal vi meget indtrængende indskærpe følgende over for medlemmerne: 
Der må på vore containerpladser kun afleveres kompostérbart materiale (d.v.s. ingen former for 
plastic emballage) i containerne og ingen form for affald uden for containerne. I vinterperioden 
uden containere må medlemmerne selv bortskaffe evt. affald på de kommunale genbrugsstationer 
eller på anden vis. 
 
 

Evt. re-etablering af parkudvalg 
Grundejerforeningen har i visse perioder tidligere haft et såkaldt parkudvalg, som bistod bestyrelsen 
med arbejdet i forbindelse med park og grønne dage. Det seneste parkudvalg trak sig tilbage i 2007, 
som det fremgår af bestyrelsens beretning fra GF i dette år.  
 
Der blev ved seneste GF i december 2013 og efterfølgende af et par medlemmer udtrykt ønske om 
igen at få nedsat et parkudvalg. Bestyrelsen har diskuteret dette forslag ved vore bestyrelsesmøder 
siden GF, og bestyrelsens holdning til ønsket er følgende: 
 
Nedsættelse af et parkudvalg har aldrig været et GF-anliggende. Parkudvalg har således aldrig været 
valgt ved en GF, men er blevet nedsat af bestyrelsen efter aftale med de involverede personer. 
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Alle medlemmer er til enhver tid meget velkomne til at skrive til et vilkårligt medlem af bestyrelsen om 
tiltag i parken, som de mener bør foretages. Sådanne ønsker vil så blive diskuteret og prioriteret af 
bestyrelsen og evt. indlagt i arbejdsplanerne for grønne dage. 
 
Der er altså ikke behov for nedsættelse af et parkudvalg for at kommunikere ønsker om tiltag i 
parken. Formålet med nedsættelse af et parkudvalg skulle alene være at aflaste bestyrelsen for det 
meget omfattende arbejde, der er knyttet til parken og de grønne dage. Disse arbejdsopgaver 
omfatter bl.a. følgende: 

 Fastlæggelse af planer for grønne dage 

 Håndtering af tilmeldinger til grønne dage 

 Vurdering af nødvendige tiltag for vedligeholdelse og udvikling af parken  

 Udarbejdelse af arbejdsplaner for grønne dage 

 Indkøb af nødvendige materialer til grønne dage (planter, gødning, spagnum, redskaber etc.) 

 Funktion som headmaster på grønne dage 

 Kontakt til og tilsyn med vores gartner 

 Tilsyn med vandløb og kontakt til kommunen om manglende oprensning 

 Budgettere, planlægge og styre enkeltprojekter som f.eks. renovering af endebeplantninger 
ved SV15 og SV17, konvertering af efeubeplantning ved røde lade til græsareal etc. 

 Finde, styre, kontrollere og godkende de eksterne mennesker, som vi hyrer til lugearbejde for 
nogen af de penge, som vi får ind for ikke ydede grønne dage. Dette arbejde er efterhånden ret 
omfattende p.g.a. den stigende gennemsnitsalder hos vore medlemmer. 

 
Det er klart, at et parkudvalg skal fungere tæt sammen med bestyrelsen, som over for 
generalforsamlingen har ansvaret for parkens vedligehold og med kassereren, som har ansvaret for 
overholdelse af budgetter. 
Det er også bestyrelsens erfaring, at et parkudvalg skal bestå af personer, som er rimeligt robuste, 
som har en meget stor interesse for parken, som er rimeligt velbevandrede i tekstbehandling og som 
kan arbejde godt sammen. 
 
Siden seneste parkudvalg trak sig i 2007 har bestyrelsen varetaget samtlige opgaver i forbindelse 
med vores park og grønne dage, og det mener bestyrelsen egentligt har fungeret udmærket. 
 
Imidlertid er bestyrelsen naturligvis meget åben for aflastning i arbejdet. Hvis der er en gruppe af 
medlemmer (2-3 personer), som kunne tænke sig at fungere som parkudvalg og påtage sig en 
væsentlig del af ovenstående arbejdsopgaver vil vi anmode dem om samlet at rette henvendelse til 
bestyrelsen for en diskussion af dette. 
 
 

Ny badesæson 
Badebroen planlægges opsat primo maj måned som forberedelse til en ny og – forhåbentlig – lang og 
dejlig badesæson 2014. 
 
 
Med mange venlige forårshilsener  
Grundejerforeningen Sømandshvileparken 
P.b.v.  
Tom Kristensen, formand 


