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Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 2.5.2017 i G/F Rørmose Park (OG) 
 
Tilstede: Annet Krog (HF1), Johanne Gelmer (HF2), Torben Tage (HF2), Helle 

Rasmussen (AB1), Peter Larsen (AB2), Viggo Svolgaard Musaeus 
(Etape IV), Sten Vibe Hansen (G/F Rørmosen) og Lise-Lotte Balser 
(G/F Rørmosen). 

 
1. Valg af referent 

Lise-Lotte blev valgt. 
 

2. Valg af formand 
 Lise-Lotte K. Balser blev genvalgt med applaus. 
 
3. Valg af næstformand 
 Annet Krog med valgt med applaus. 
 
4. Valg af kasserer 

Sten Vibe Hansen blev genvalgt med applaus. 
 
5. Fældning af birketræer langs stamvejen i HF2 

 
HF2 har fået et gennemgået birketræerne langs stamvejen for at få en vurdering 
af deres tilstand. OG’s gartner er blevet bedt om at give en ”second opinion”, og 
begge parter er enige om, at der er i alt 10 birketræer, som er syge og som 
derfor skal fældes inden efteråret 2017. Det skønnes, at de resterende ca. 10 
birketræer har en restlevetid på 3-5 år og træerne skal derfor inspiceres hvert år. 
 
Bestyrelsen har p.t. ikke overblik over hvilke træer, der skal fældes inden 
efteråret. 
 
Der blev spurgt til, om der ville kunne komme problemer med vand foran 
skråningshusene eller forhøjet vandstand i søen mellem HF1 og HF2. Gartneren 
har afvist, at det skulle kunne blive et problem, og det har bestyrelsen taget ad 
notam. 
 
Det blev drøftet, om helhedsindtrykket ville blive bedre, hvis alle birketræerne 
blev fældet på én gang. Der var enighed om, at alleen er en daglig glæde for alle 
i området og at det vil være et herlighedstab, hvis der ikke plantes noget andet 
til erstatning for de nuværende birketræer. Lokalplanen indeholder regler for, 
hvad der må plantes i området.  
 
Der var enighed om, at fremtidig beplantning ikke må have en færdigudvokset 
højde over 4 meter og endvidere, at det skal endvidere være noget, som passer 
sig selv og som ikke skal klippes. 
 
Det blev aftalt, at HF2 på næste best.møde i OG fremlægger et tilbud på såvel  
fældning og forslag til nyplantning. 
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6. Fældning af fyrretræer ved søen ned mod HF1 

Gartnerens gennemgang viste, at to af de tre fyrretræer, der står ved søen, har 
store barkskader og skal fældes. Af hensyn til det æstetiske udtryk foreslår 
gartneren, at alle tre fyrretræer fældes. 
 
Det blev aftalt, at HF2 på næste best.møde i OG fremlægger et tilbud på  
fældning og eventuel nyplantning. 

  
7. Den nordlige del af Trevangsstien ved HF1 

Der er konstateret problemer med knallerter, som kører for hurtigt på 
Trevangstien. Det skaber utryghed for de gående og det blev derfor besluttet, at 
spørge kommunen, om de kan lægge et par store sten til at lukke afstanden på 
begge sider af bommene. 

 
8. Snerydning vintersæsonen 2016/2017 

 
Der blev redegjort for, at beboerne i Etape IV har udtrykt utilfredshed med et 
par enkelte snerydninger på fortovene i vintersæsonen 2016/2017. HF2 
bemærkede, at de en enkelt gang har konstateret, at snerydningen har ladet 
vente på sig. Formanden bad endnu engang foreninger sige til med det samme, 
så vi kan få rettet op på eventuelle misforståelser, mens vi alle kan huske, hvad 
der er sket. 
 
Det blev endvidere fremhævet, at manglende snerydning som regel skyldes 
parkerede biler.  
 
Bestyrelsen benytter derfor lejligheden til endnu engang at indskærpe, at det  
ikke er tilladt at parkere på fortove eller yderrabatter, se evt. nedenfor:  
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9. Legepladsen ved HF2 

Legepladsen males i indeværende uge.  
 
Bestyrelsen godkendte samtidig kommunens forslag om at tilskøde legeplads-
arealet til OG, og bemyndigede Lise-Lotte til at sørge for det praktiske i sagen. 
Kommunen forestår tinglysningen og bekoster det nye skøde. 
 

10. Trafikken i området 
Det blev fremført fra Etape IV, at det er utrygt for børn at lege på stamvejen og 
at det opleves, at der køres for stærkt i området. Bestyrelsen er opmærksom på 
problemet med gennemkørende trafik, og formanden har flere gange kontaktet 
firmaer, hvis biler kører igennem vores område uden at have et egentligt 
ærinde.  
 
Oftest er hverken firmaerne eller deres underleverandører klar over, at det er 
væsentligt hurtigere at køre ad Slangerupvej end at køre igennem vores 
område.  

 
11. Beskæring ved fredsskoven mellem Etape IV og AB2 
 

Formanden orienterede om, at vi har lavet en aftale med Furesø Kommune om 
at blive orienteret, når bevoksningen i fredsskoven og omkring søen mellem 
Etape IV og AB2 skal beskæres. Vi kan ikke modsætte os beskæringen, da det 
er kommunens areal. 

 
12. Fastlæggelse af møderække i bestyrelsesåret 2017/2018 
 

Som aftalt foreslås hermed flg. datoer: 
 
6. september 2017 kl. 19.30 – hvem vil lægge hus til? 
5. december 2017 kl. 19.30 hos Annet Krog, Korsbjerghave 48 
6. februar 2018 kl. 19.30 hos Sten Vibe Hansen, Rørmosevej 76 
 

13. Opdatering af listen over bestyrelsesmedlemmer og formænd 
 
Alle foreninger bedes sikre sig, at kontaktoplysningerne på OG’s hjemmeside, 
roermosepark.dk, er korrekte. Eventuelle ændringer bedes meldt til Sten Vibe 
Hansen, som også er vores webmaster.  
 

13.  Evt. 
 Intet at bemærke. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.30. 


