
 
    Lillerød d. 12/03 2009 

Årsberetning 2008 
 
Også året 2008 er glædeligvis forløbet uden problemer eller dramatik i grundejerforeningen.  
 
Fortovsrenovering mv. 
Renovering af fortove og kantbelægninger i vores område er nu færdiggjort med et tilfredsstillende 
resultat. Sammen med kabellægning af elforsyningen og anskaffelse af nye armaturer, har 
renoveringen medført et klart løft i foreningens område. Samtidigt kan vi glæde os over, at de nye 
armaturer har et betydeligt lavere energiforbrug end de, som nu er afviklet.  
 
Containerordningen 
Det er i stigende grad vanskeligt at opretholde containerordningen både forår og efterår. 
Baggrunden er, at kontingentet til foreningen i mere end 40 år har været uforandret 250 kr. om året. 
På den baggrund kan bestyrelsen allerede nu varsle, at foreningens medlemmer på næste års 
generalforsamling, vil skulle tage stilling til enten en kontingentforhøjelse eller et reduceret 
serviceniveau.  I den forbindelse kan det oplyses, at Allerød Kommune har en haveaffaldsordning, 
hvor kommunen for 950 kr. afhenter haveaffald hver anden uge i perioden 1. april til 30. november.   
 
Generationsskifte i bestyrelsen     
I bestyrelsen er vi opmærksomme på, at gennemsnitsancienniteten år for år har været opadgående. 
På den baggrund finder vi det hensigtsmæssigt at påbegynde en glidende udskiftning på ”de tunge 
poster”. En tung post er formandsposten, og for at igangsætte generationsskiftet vil jeg i år ikke 
genopstille til bestyrelsen. På tilsvarende vis vil vores mangeårige kasserer Peter Krogsgaard, 
Allikevang, ikke genopstille som kasserer til næste år, hvor han er på valg.  
Vi håber med dette initiativ at sikre, at grundejerforeningens bestyrelse får en sammensætning, der 
afspejler, at en række nye familier er flyttet til vores område.   
Det giver dyb mening via grundejerforeningens bestyrelse at engagere sig i sit lokalområde. Det er 
også en utrolig fin måde at udbrede sit netværk i Fuglekvarteret på, og vil man vide hvad der sker i 
vores lille hjørne af kommunen, ja så skal man sidder i grundejerforeningens bestyrelse – så en 
varm anbefaling herfra.  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde til mine bestyrelseskolleger. 
Takken går både til de nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen.  
Jeg vil også gerne sige tak til grundejerforeningens medlemmer, som altid har henvendt sig til mig 
og den øvrige bestyrelse på en positiv og konstruktiv måde. 
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