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Side 1 
 

Formandens beretning 
  
Det er ikke fordi der er sket så meget i gadstrupparken det seneste år, men der har dog 
været lidt tilflyttere til gaden. 
  

Parcel Ny ejer Sat til 
salg 

Overtagelsesdato 

Gadstrupparken 
49, 

  09-06-
2016 
  

  

Gadstrupparken 
9, 

  01-04-
2016 

  
  

Gadstrupparken 
67, 
  

Mette Gejl Holmegaard og 
Kasper Blom Kjøller 

22-05-
2016 

15-09-2016 

Gadstrupparken 
47, 
  

Heidi og Jesper 
Steinmann Larsen 

22-05-
2016 

01-09-2016 

Gadstrupparken 
5, 
  

Camilla Glückstadt og 
Lasse Jusjong 
Haureberg 
Rasmussen 

24-06-
2016 

01-03-2017 

Gadstrupparken 
35, 
  

Lene Andersen og 
Christian Wrem 
  

04-02-
2016 

30-09-2016 
  

Gadstrupparken 
14, 
  

Christina og Rudi Bauer 
  
  

12-01-
2016 

01-04-2016 

Gadstrupparken 
29, 
  

Tine Olsen og Rasmus 
Søren Thorup Olsen 
  

10-01-
2016 

23-03-2016 
  

  
  
  
Lidt udfordringer 
Sidste år orienterede jeg om DSV's transportcenter på finergrunden, men her må vi 
konstatere, at det står lidt stille i øjeblikket og hvad der kommer til at ske ved vi simpelthen 
ikke. 
Samtidig er der indgivet ansøgning om flere fly i Roskilde/Københavns lufthavn, her ved vi heller 
ikke helt hvad status er. 
  



Beretning maj 2017 

Side 2 
 

  
Grønne områder: 
Grundejerforeningen har opsagt samarbejdet med gartneren Klør 5, vi i bestyrelsen syntes 
det var for lidt til pengene. 
Her i foråret prøvede vi for første gang at afholde store-havedag der var ikke så mange 
der tilmeldte sig, men alligevel meget passende til det arbejde der skulle udføres, 
nedtagning af stakit og ruchebanen. 
Det tog 2 timer og vi sluttede af med at grille- så hyggeligt var det. 
Der var enighed blandt de der havde meldt sig, at holde et til efteråret igen, hvor vi fjerner 
det sidste hegn ned mod mosen og fjerner skuret (det trænger til vedligeholdelse). 
Samtidig skal der plantes flere planter i bedet, så det kommer til at se lidt mere frodigt ud. 
  
  
Omlægning af fliser: 
Går i gang med første etape af omlægning af fliserne hen over sommeren. Så er det ideen 
at vi stadig sparer op til de næste etaper, således vi om 3 - 4 år har omlagt samtlige fliser 
på det grønne område. 
Vi tjekker lige op om alle fliserne har været omlagt før, ellers kan det overvejes at vende fliserne. 
  
  
Parkering og parkeringsforhold: 
Nu er jeg formand for grundejerforeningen, og ikke politimand, men jeg vil henstille til at 
der er et sæt regler som jeg syntes vi bør skele til og ikke bar overtræde for godt 
befindende. 
Ifølge >>Deklaration Matr. nr. 3a Gadstrup<< Al parkering af omnibusser, last-, flytte- og 
fragtbiler samt campingvogne m.v. er forbudt på vejene ud for parcellerne, idet disse 
vogne kun må holde der for almindelig af- og pålæsning.  
Deklarationen ligger på hjemmesiden og kan studeres efter eget ønske. 
  
  
Snerydning: 
 Har haft snerydning på beretningen nogle gange nu, men det er tilsyneladende ikke let at 
få et firma til at rydde sneen på en villavej som Gadstrupparken. 
Vi fortsætter med at søge, men håbene svinder med tiden. 
Søren har udtrykt at om det kunne være en ide at få brændt ukrudt på vore fortove, hvilket vi i 
bestyrelsen vil undersøge prisen på. 
  
  
Nabohjælp: 
Vi har i bestyrelsen haf dialog om det var en ide at have mere fokus på nabohjælp. 
Finn og jeg har været til et orienteringsmøde i Greve for nogle måneder siden for at høre 
nærmere om nabohjælp. 
Orientering om nabohjælp på appen. 
Er der interesse for vi arbejder videre med nabohjælp ?? 
  
   
Jeg vil da gerne sige tak til bestyrelsen for det engagement de har lagt i arbejdet omkring 
grundejerforeningen. 
  
  
Herefter vil jeg give ordet tilbage til ordstyreren igen. 
 


