
Bestyrelsen i 2011: 
 

4586 6966 Formand Jens E. Pedersen,  
  Kokkedal Stationsvej 10 
  formanden@jelleroedgaard.dk 
 
4576 1614 Per Lykke Larsen,  
  Parallelvej 22 
  per.lykke@larsen-fam.dk 
 
4576 2023 Kass.  Henry Angelo,  
  Kokkedal Stationsvej 39 
  kasseren@jelleroedgaard.dk 
 
4586 6067 Finn Hartmann, Rønnevej 13  
  hartmann@hittech.dk 
 
4576 0049 Ulla Wiese, Jellerødvænge 16 
  bok@postkasse.com  
 
4586 2618 Suppl. Ulrik Pedersen, Pilevang 1 
 
4557 1756 Mogens Kjær Petersen, Parallelvej 

Dette betyder at vejbroen vil 
være lukket i 6-9 måneder. 
Samtidig skal den gamle 
(nordlige) gangbro over sta-
tionen også erstattes af en 
ny bro.  
 
Af hensyn til afviklingen af 
togtrafikken vil nedrivningen 
af de to broer ske samtidigt, 
således at der lukkes for 
togtrafikken mellem Rung-
sted og Nivå Station i 3 da-
ge i Påsken 2012. 

Disse aktiviteter vil betyde, 
at det ikke er muligt at 
krydse kystbanen med ele-
vatorerne, hvilket har skabt 
mange protester. Om pla-
nerne ændres vides ikke på 
nuværende tidspunkt. 
 
Ref. 
Per Lykke Larsen / 
Henry Angelo 

 

          

Referat af foreningens 
generalforsamling afholdt: 

 
Onsdag den 23. marts 2011 kl. 19:30 
i Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2 

GRUNDEJERFORENINGEN 
JELLERØDGÅRD 

www.jelleroedgaard.dk 

1: Formanden åbnede 
general-forsamlingen og 
bød ca. 30 medlemmer vel-
kommen. 
 
2: Valg af dirigent.  
Henry Angelo blev valgt. 
 
3: Formanden aflægger 
beretning.  
 
Beretningen i sin fulde ord-
lyd blev bragt i indkaldelsen 
til generalforsamlingen. Hér 
gengivet i resumé: 
Grundejerforeningens aktivi-
teter har i 2010 været præ-
get af oversvømmelserne 
forårsaget af den voldsomme 

regn der faldt lørdag nat den 
14.-15. august. 
 
Allerede efter oversvømmel-
serne i 2007 lagde grund-
ejerforeningen pres på kom-
munen for at få gennemført 
foranstaltninger, så nye 
oversvømmelser kunne und-
gås. Desværre har kommu-
nen endnu ikke foretaget de 
nødvendige foranstaltninger  
til at forhindre nye over-
svømmelser - dette havde vi 
i grundejerforeningen tyde-
ligt påpeget overfor Kommu-
nen. 
Siden august har grundejer-
foreningen haft en række 



møder med kommunen - både 
med forvaltningen og politiker-
ne. Der er i kommunen nu en-
delig en forståelse for, at der 
skal gøres noget for at undgå 
nye oversvømmelser.  Skal vi 
sikres bedre, skal vandstanden 
sænkes ca. 1 meter. Et dob-
beltprofil i åen giver kun en 
sænkning på omkring 40-50 
cm, så andre tiltag skal iværk-
sættes.  
En løsning som tidligere har 
været nævnt, er et dige langs 
åen i vores område. Diget skal 
i så fald være omkring 60-70 
cm højt. Finansiering af alt 
dette er ikke afklaret. Forelø-
big har Kommunen tilkendegi-
vet, at de vil betale for alle un-
dersøgelser, projektering og 
etableringen af dobbeltprofilet.  
 

Grundejerforeningen lægger 
forsat pres på kommunen for 
at finde løsninger, så vi kan 
undgå digerne. Vi er fortsat i 
dialog med kommunen. 
 
Vejene 
 Den anden opgave, som 
vi til stadighed arbejder med, 
er vores veje. Vi er ikke tilfred-
se med den retablering, der er 
blevet foretaget efter opgrav-
ningerne i forbindelse med 

etablering af den nye belysning 
og nedlæggelse af fibernettet. 
Vi har synet vejene sammen 
med kommunen og de ville 
kontakte DONG, som er de an-
svarlige for opgravningerne. Til 
foråret vil vejene blive gen-
nemgået, hvor vi vil få en afta-
le om, hvad Dong fortsat 
mangler at retablere ordentligt 
og hvad der er grundejerfor-
eningens eget ansvar.  
 

På initiativ af Grundejerfor-
eningen har Kommunen/
Forsyningen udbedret nogle 
huller omkring kloakbrønde på 
Stationsvej/Rønnevej, samt 
udbedret nogle farlige  huller 
på Skovbrynet.  
 
Ny formand 
 Lige efter sommerferien 
trak vores formand Ole Weibel 
sig som formand for Grund-
ejerforeningen, da han ikke 
længere er husejer i forenin-
gens område. En stor tak til 
Ole Weibel for hans store ind-
sat i foreningen gennem man-
ge år. 
 
4. Kassereren aflagde 

regnskab for 2010:  
Regnskabet ligger på 
foreningens hjemmeside. 

 Kontingentindtægt: 
13.700,- kr. dvs. 137 medlem-
skaber—en lille tilbagegang på 
6 medlemmer. 
 
 Udgifterne har ligget på 
ca. samme niveau som forrige 
regnskabsår. Væsentligste æn-
dringer er: 1: En udgift på ca. 
1880,- kr. til bestyrelsens ar-
bejde ifm. oversvømmelserne 
omkring Usserød Å, og 2: E n 
skyldig post på 1950 kr,- som 
dels er en kontingentbetaling 
for 2010 på 100,- kr. indgået i 
2011, samt en post på 1850,- 
kr. som Jellerødvænget har til 
gode i forbindelse med en ve-
jistandsættelse. 
Foreningens formue er nu på 
ca. 92.200,- kr 
 
5. Fastsættelse af 
kontingent: 
 
Uændret kontingent for 2011 
på 100,- kr. blev vedtaget. 
 
6. Valg af bestyrelse: 
 

Valg af formand:  
Fungerende formand Jens Pe-
dersen, Kokkedal Stationsvej 
blev valgt. 
Valg af bestyrelsesmedlem-

mer:  
Per Lykke Larsen, Pilevang og 

Finn Hartmann, Rønnevej blev 
genvalgt. 
Valg af suppleant(er): 

Ulrik Petersen, Pilevang blev 
genvalgt.  
Ny suppleant Mogens Kjær Pe-
tersen, Parallelvej blev valgt. 
 
7. Valg af revisorer: 
 
Solveig Stolpe, Lærkevej blev 
genvalgt og ny revisor Torkild 
Hansen, Rønnevej blev valgt. 
 
 
8: Behandling af 
indkomne forslag: 
 
Der var indkommet et forslag 
fra Mogens Pedersen om at der 
bevilges et beløb til juridisk bi-
stand til oversvømmelsessa-
gen. 
Ca. 40 medlemmer blev ramt.  
Generalforsamlingen bemyndi-
ger bestyrelsen til at anvende 
op 40.000 kr. til juridisk bi-
stand i forbindelsen med over-
svømmelsen, hvis det skulle 
blilve nødvendigt. 
 
9: Eventuelt. 
Hørsholm kommuner arbejder 
med at renovere Lågegyde og 
etablere en ny vejbro over 
jernbanen.  
 


