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1. Valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsens beretning 

1. Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen har i 2008 afholdt 7 bestyrelsesmøder 
Deltaget i møder med Nordforbrænding.  
Deltaget i møder vedr. etablering af regnvandsbassin. 
Deltaget i møder vedr. vedligeholdelse og renovering af veje. 
 
Der har været afholdt følgende arrangementer: 
Fastelavn 
Store Lugedag 
Sct. Hans 
Ekstra ordinær generalforsamling vedr. etablering af regnvandsbassin 
 

2. Fællesarealer 
Den Unge Gartner (DUG A/S) har i 2008 stået for vores gartner vedligeholdelse af dræn og 
fællesarealerne. 
 
A. Almindelig vedligeholdelse i 2008 foretaget af DUG A/S 

Klipning af græs hver uge (26 gange i 2008) 
Klipning af skråning 5 gange i løbet af året 
Slagelklipning af blomstereng mod Mercedes langs med Ådalsvej i oktober. 
Sprøjtning af fortove og stier for ukrudt, 2 gange i løbet af året.  
Endvidere fik vi fejet fortove og beskåret træer 1 gang.  
Buskrydning og beskæring af træer mod fabrikken og mod Holmevej frem til Nygårds-            
vænget og klipning af buske ved parkerings pladserne, 1 gang.  
Trimning af beplantning langs smalle stier blev foretaget 2 gange årligt samt klipning af 
Potentillia foretaget 1 gang årligt.  
 
Skt. Hans dag 23. juni. Den Unge Gartner (DUG A/S) forestod forberedelserne sammen med en 
frivillig stab fra Nygårdsvængerne til etablering af det store Skt. Hans bål og bestyrelsen havde 
indkøbt godte poser, øl og vand, og sørget for sang til bålet. Den Unge Gartner (DUG A/S) 
sørgede efterfølgende for oprydning og såning af nyt græs. Vi måtte dog ekstraordinært i 2008 
fjerne en del ukrudt og gamle hybenbuske fra bålpladsen inden et lidt mindre bål kunne 
tændes.  
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Store lugedag 1. juni: ifølge en tidligere Generalforsamlings beslutning sprøjter vi kun for 
ukrudt på parkeringspladser og på fortove. Det giver mere manuelt arbejde på alle de grønne 
arealer. For at nedbringe omkostningerne til Den Unge Gartner (DUG A/S) er det besluttet på 
Store lugedag at få bugt med ukrudt m.v. Sidste år blev det afholdt søndag d. 1. juni. Der var 
stort fremmøde og resultat var rigtigt flot og den efterfølgende frokost med grillpølser og 
fadølsanlæg var vel tilrettelagt. De mange sorte sække med ukrudt blev afhentet efterfølgende 
af Den Unge Gartner (DUG A/S), som dog gjorde bestyrelsen opmærksom på at der i blandt de 
mange sække var en del sække som kun var fyldt med almindeligt køkken affald! 
Henstilling fra bestyrelsen er at vi ved næste års lugedag samler al ukrudt ind og lægger det på 
udvalgte parkeringspladser, så vi undgår det ekstra efterfølgende sorterings arbejde.   
 

B. Almindelig Vinter Vedligeholdelse af DUG A/S 
Der blev for 2007/2008 indgået en aftale med firmaet Den Unge Gartner (DUG A/S) om vinter 
vedligeholdelse inklusive snerydning og evt. saltning. Ved mere end 5 cm sne foretages 
snerydning inden kl. 7:00 morgen hvis snefald er ophørt inden kl. 4:00. Saltning foretages efter 
hver snerydning. Den Unge Gartner (DUG A/S) har fået anvist pladser til hvor den ryddede sne 
skal placeres til mindst gene for beboerne. 
Bestyrelsen har endvidere fremskaffet 2 Sandkar opstillet ved parkerings areal på  
Nygårdsvænget og ved Holmevænget så grundejernes kan bruge disse til fælles brug til 
vintervedligeholdelse for stier og ved trapperne. 
 

C. Anlægs- & Gartner projekter – tre-årig turnus 
Som det er de fleste bekendt anvender vi en glidende, treårig turnus ordning 2007-2010 for 
vedligeholdelse og anlægsarbejder for henholdsvis Holmevænget, Skovlyvænget inkl. 
skovkanten samt Nygårdsvænget, som nævnt på Generalforsamlingen 28. februar 2008. Fokus 
i 2008 har været midtersektionen Skovlyvænget.   
 
Der har i 2008 været en del henvendelser, kontakter, nogle få klager og diverse E-mails    (i alt 
140 henvendelser, formelt og uformelt) vedr. fællesarealerne, veje og kommune anliggende. 
Bestyrelsen har fulgt princippet om åben dialog til alle. Her skal fremhæves nogle af de større 
løbende projekter vi har behandlet i 2008. 
Dræn projekter 
Nygårdsvænget 18-20: Dræn blev TV undersøgt og spooling foretaget. Den Unge Gartner (DUG 
A/S) foretog udbedring af dræn i januar 2008, hvor to nye brønde blev etableret. Den Unge 
Gartner (DUG A/S) forestod også to senere opfølgninger på det udførte arbejde. 
 
Etablering af nyt Dræn bagved Skovlyvænget 34 og helt op til skoven. Der blev etableret et helt 
nyt dræn fra skoven ned til en helt ny brønd med afløb i 2 brønde bagved Skovlyvænget 34. 
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Der blev etableret Facine hul i skovkanten samt 30 m ned ad bakken til den nye brønd. Køster 
sørgede for spooling her og ved skoven. 
Det har efterfølgende betydet en markant forbedring så de store vandmængder vi tidligere så i 
dette område nu er væsentligt formindsket. 
 
Kloakproblemer mellem naboer Nygårdsvænget 47: Stikledninger indenfor hver grund ejes og 
vedligeholdes af vedkommende grundejer. 
 

D. Hæk, Hegn og Skov m.v. 
Der blev sendt en  ’Løbeseddel’ ud til beboer vedr. Hunde og deres efterladen- skaber, 
sneglebekæmpelse og hærværk: 
 
Vær med til at højne og bevare HERLIGHEDSVÆRDIEN for bebyggelsen!  
 
Flere Trappetrin ved Skoven blev repareret, træer ind til fabrikken blev opstrammet. 
 
Aftale etableret med Skov & Naturstyrelsen, der nu én gang årligt besigtiger alle træer i 
Breelteskoven, der vender ud mod Usserød Kongevej. 
 
Nordvestforbrænding: Udbedring af fjernevarme rør og nyt slidtagelag / asfalt på 
Nygårdsvænget foretaget af Wicotec i Maj 2008.  
 
Ved Skovlyvænget 23, Nygårdsvænget 22 blev et fjernvarmerør udbedret. Og to utætte 
vandrør blev udbedret på Nygårdsvænget 18-20 og på Nygårdsvænget 36-38 hvor også et 
brønddæksel blev udskiftet.   
 
2 nye håndboldmål blev opsat på boldbanen. 
 
Større tjørne på Skovlyvænget og Nygårdsvænget er blevet beskåret kraftigt.  
                                   
Reparation af stensætning Nygårdsvænget 35 bestyrelsen godkendte retablering af stenmur 
på 30 m. 
  
Sti mod skoven ved plankeværk ind mod Kemp & Lauritzen – der blev foretaget en grundig 
beskæring, udtynding af træer og buske 
 
Nygårdsvænget 28-30 bagved mod skoven: der blev foretaget en kraftig renovering af hyben 
og vildroser. Vildtoksende træer og ukrudt fjernet og nye hybenbuske plantet.  
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Bakken ved bålpladsen renoveret. Buske og træer beskåret kraftigt. Træer i øen på midten 
ligeledes blev fældet og buske beskåret. 
 
Hjørnet af Skovlyvænget/Holmevænget blev renoveret. Ukrudt og vildroser fjernet og nyt græs 
sået. 
 

E. Træer og Buske 
Beskæring af træerne og buske ud mod Holmevej. 
Skovlyvænget der var fokus område i 2008 fik beskåret alle buske ved begge parkeringspladser 
og ved stierne op mod skoven.  
 
Området bagved Skovlyvænget 17-19 blev renoveret. Nye laurbærbuske m. m plantet. Nyt 
græstæppe etableret. 
 
Ny ejer på Skovlyænget 17, har genetableret ligusterhæk ud mod fællesarealet. 
 
Nye potentillia plantet og nyt rækværk etableret ved parkeringspladsen på Nygårdsvænget. 
 
På hjørnet af Holmevej ved trappen blev to større blågran træer fældet på grund af angreb af 
nålelus. Der blev som erstatning plantet en blodbøg og sat en mindre dronningebusk for at 
afskærme ud mod Holmevej. 
  
Der blev for året 2009 udsendt udbudsmateriale til gartnere og en ny aftale er indgået med 
Anlægsfirma Jørgen W. Petersen, som vil forestå gartnerpleje og vedligeholdelse for 
Nygårdsvængerne for hele sæsonen 2009.  
Endvidere er der indgået en vintervedligeholdelses aftale med firmaet DUG A/S) som står for 
snerydning og saltning for året 2008/2009 
 
 

3. Kommune og Veje 
A. Regnvandsbassin 

Ved ekstraordinær General forsamling d. 26. august 2008 blev det godkendt, at der indgås 
frivillig aftale med Hørsholm Kommune om etablering af et underjordisk regnvandsbassin på 
arealet langs med Ådalsvej. Erstatning herfor beløber sig til 60.000. 
 
Arbejdet forventes udført tidligt på foråret 2009: Der påregnes en kort anlægsperiode, 
hvorefter arealerne reetableres. 
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I forbindelse med etableringen vil bestyrelsen, som nævnt på den ekstraordinære 
generalforsamling, undersøge, om der kan skabes bedre afvanding af arealerne ved sports- og 
legepladserne. Ligeledes vil der muligvis blive plantet flere træer på arealet ud mod Ådalsvej.  
 

B. Vejbelysning 
Der er nu opsat samme armatur i hele bebyggelsen. 
 

C. Nordforbrænding 
Der er i årets løbe udført flere vedligeholdelsesarbejder i området. Veje og fortove er blevet 
genetableret. 
 
Bestyrelsen er blevet anmodet om at undersøge om der var et generelt problem med 
sprængte pakninger. Efter udsendelse af spørgeskema returneres 3 svar, hvoraf det ikke kunne 
drages nogen entydig konklusion. Sagen er drøftet med Nordforbrænding, der heller ikke 
kunne konkludere noget, men henviste til de tekniske vejledninger på Nordforbrændrings 
hjemmeside, som skal følges af VVS installatørerne. 
 
Bestyrelsen og en grundejer er løbende i kontakt med Nordforbrænding omkring 
støjproblemer. Nordforbrænding har afskærmet en kompressor, men vi finder stadig 
støjniveauet utilfredsstillende og arbejder videre med at få forbedret forholdene. 
 
Nordforbrænding planlægger en udvidelse med en ny ovnlinie, der dels skal afløse de gamle 
ovnlinier, dels forøge den samlede kapacitet. Der planlægges med en ny bygning, svarende til 
den nyeste ovnlinje (den store sorte bygning) og man foretrækker en placering bag den 
nuværende (i forhold til Nygårdsvængerne). Det kræver imidlertid en dispensation i forhold til 
beskyttelsen af Usserød Å samt en ændring af lokalplanen.  Bestyrelsen har anbefalet 
placeringen bag den nuværende bygning, men Naturfredningsforeningen m.fl. har dog gjort 
indsigelse mod forslaget. Sagen behandles af Kommunalbestyrelsen. 
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D. Veje 
Foreningen har haft en rådgivende ingeniør til at besigtige vejen og rådgive om fremtidig 
vedligeholdelse og renovering. 
Bestyrelsen har modtaget en rapport, der anviser 3 løsningsmuligheder: 
 
1. Eksisterende asfalt affræses og genbruges, hvorefter der pålægges ny asfalt dvs vejhøjden 

øges med 4-6 cm. Løsningen indebærer at fortove og indkørsler til carporte skal løftes for at 
sikre afløb. Der kan ikke garanteres mod fremtidig revnedannelse. Skønnet levetid 20-30 år 
efter pålæg af nyt slidlag i 2020. 

2. Eksisterende asfalt affræses og genbruges, hvorefter der pålægges SF sten, dvs vejhøjden 
øges med op til 8 cm. Løsningen indebærer tilsvarende belægning af fortove og at 
indkørsler til carporte skal løftes for at sikre afløb. SF stenene er ikke så følsomme for 
revnedannelse og vejene blive lette at reparere. Skønnet levetid ca. 40 år.  

3. Løsning svarende til sidste renovering. Let affræsning, revneforsegling og nyt slidlag. Ingen 
garanti for revnedannelse. Skønnet levetid ca. 10 - 15 år. 

 
Bestyrelsen har også modtaget et økonomisk overslag for de 3 løsninger gående fra ca. 1 mio. 
for den billigste, til over 6 mio. for det dyreste.  
Til sammenligning kostede renoveringen i 1996 ca. 625 t.kr.  
 
Bestyrelsen vil fortsætte undersøgelserne af mulige alternativer. 
 

4. TV & IT 
A. Kabel TV 

Der har den seneste tid været en del tale om, at Danmark ikke længere skal forsynes med 
analoge signaler, og at man fra efteråret 2009 ikke længere kan modtage signaler som vi hidtil 
har været vant til. Det er delvist sandt - og vil udelukkende være et problem hvis du modtager 
dine TV og radiosignaler fra en stue- eller tagantenne. 
 
Som beboer i Nygårdsvængerne har du mulighed for at blive tilsluttet vores 
signalforsyningsaftale med YouSee, hvor du er garanteret en stabil signalforsyning mange år 
frem. Signalerne du modtager via Kabel TV er analoge, og hvis du ønsker at modtage 
signalerne digitalt kan du ved henvendelse til YouSee, mod betaling, få en Digital Boks (enten 
Selector eller HD boks).  
 
YouSee kan ligeledes levere bredbåndsforbindelse gennem Kabel TV, men der er en række 
forhold der gør, at vi ikke anbefaler den løsning til områdets beboere: Forbindelsen er meget 
ustabil og supporterer ikke "VPN" ( Virtuelle private netværk ) hvilket vil sige at mange 
firmaers sikkerhedsløsning til en hjemmearbejdsplads ikke kan benyttes.  
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Vi anbefaler derfor at bredbånd leveres over TDC (eller anden udbyder) hvor 
bredbåndsforbindelsen leveres via telefonnettet.  
 
Desværre er hastigheden gennem både TDC og YouSee ikke så hurtig som vi gerne så, og 
bestyrelsen ser derfor set på andre muligheder for området. Vi har her bl.a. set på FiberNet 
forsyning via Dong Energy. Den enkelte grundejer må forvente en engangsudgift på ca. DKK 
15.000 for etablering af FiberNet, hvorfor vi har besluttet at beholde den eksisterende løsning 
indtil videre. Vi holder dog stadig øje med markedet, og såfremt det viser sig at der er andre, 
billigere alternativer – eller at tilslutningsafgiften bliver væsentligt lavere, vil vi naturligvis 
kigge nærmere på det. 
 

B. Internet 
Den nye hjemmeside er endelig oppe at køre, og kan ses på www.nygaardsvaengerne.net. Den 
gamle hjemmeside, www. Nygaardsvaengerne.dk, vil være tilgængelig til udsendelse af referat 
af førstkommende generalforsamling, hvorefter den udelukkende vil eksistere som link til den 
nye hjemmeside.  
 
Vi håber at I alle får glæde af den nye hjemmeside. 
 

5. Farver og materialer 
Der er udarbejdet et oplæg der kan hentes på den nye hjemmeside, www.nygaardsvaengerne.net. 
Oplægget findes under http://www.nygaardsvaengerne.net/index.php?sideid=35. Såfremt der ikke 
haves internetadgang, kan materialet rekvireres hos enten Thomas Munch (NV28) eller Susanne 
Harries (NV30). 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Vi er kommet ud af året 2008 med et lille overskud på knap 8.000.- kr. og holdt skinnet på næsen trods 
nogle enkelte, uventede og store udgifter. 
 
Den løbende vedligeholdelse af fællesarealerne er holdt indenfor budgettet, men specielt posten 
omfattende den løbende retablering for fællesarealet har været uventet stor. Det skyldes 
hovedsageligt to store drænprojekter ved parceller langs skovkanten, der hver kostede ca. kr. 50.000.  
 
Administrationsudgifterne har været større end budgetteret, hvilket skyldes etablering af ny 
hjemmeside, indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foranlediget af kommunens ønske om at 
nedgrave store vandrør på vores område i forbindelse med etablering af nye regnvandsbassiner samt 
det ved sidste generalforsamling vedtagne, faste vederlag til bestyrelsen til dækning af løbende 
udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde. 
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Vi er for en gangs skyld sluppet billigt mht. fejning og snerydning og de budgetterede udgifter til 
vejprojektet blev ikke så store som ventet/frygtet, da bestyrelsen valgte ikke at gå videre med 
projektet i 2008 efter at have modtaget og gennemdiskuteret konsulentrapporten vedr. mulighederne 
for vejrenovering. 
 
De øvrige udgifter – og indtægter! – har stort set fulgt budgettet. 

4. Fremlæggelse af budget for 2009 

Budgettet for 2009 er stort set identisk med oplægget til 2009-budgettet fra det 3-årige budgetforslag, 
der blev gennemgået ved sidste generalforsamling.  
Af vedtægtsmæssige årsager kunne det 3-årige budget ikke vedtages, men som nævnt i beretningen 
fra generalforsamlingen 2008 kunne bestyrelsen regne med at medlemmerne bakkede op om 3-
årsbudgettet. 
 
Budgettet for 2009 fremlægges derfor til godkendelse med mindre justeringer for enkelte poster – og 
med det også dengang anførte kontingent på 3 x 1.500.- kr. 

5. Forslag fra bestyrelsen 
A. Nedlæggelse af den store legeplads 

Det vil kræve en større investering at bringe eksisterende legeplads op på et niveau der både er 
forsvarligt og godkendt som legeplads. Det skønnes at andrage ca. 2000.- pr. måned. 

B. Arrangementer 
Det foreslås at de 3 store arrangementer, Store Lugedag, Sct. Hans og Fastelavn, fremover 
varetages af frivillige i Grundejerforeningen. 
 

6. Forslag fra medlemmer 
Ændringsforslag til Deklarationen modtaget af Søren & Ellen Friis, Nygårdsvænget 35. Ændringsforslag 
vedlagt. 
 

7. Valg af bestyrelse 
Flemming Dalhauge er på valg og er ikke villig til genvalg.  
Hans Rast er på valg og villig til genvalg 
Thomas Munch er på valg og villig til genvalg. 

 
NYT bestyrelsesmedlem søges! 
 

8. Valg af suppleanter 
Begge suppleanter er på valg: Bente Roed, NV 26, & Henrik Søndergård, NV 11. 
Bente Roed, NV 26, er villig til genvalg 
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9. Valg af revisor 
Ian Ratcliffe, NV 24, er villig til genvalg som revisor. 
 

10. Eventuelt 


