Grundejerforeningen Danas Park
Kære medlemmer i Danas Park
Vi VIL så gerne have din mail-adresse….
Vi vil RIGTIG gerne have e-mail adressen til alle de medlemmer der har en. Vi lover, at vi kun
sender dig relevante nyheder! I gennemsnit sender vi ca. en mail om måneden og som regel er indholdet links til vores egen hjemmeside. Disse links fører dig fx videre til vores nyhedsbreve, referater fra bestyrelsesmøder, plan for vintertjeneste osv.
Tilmeld dig på hjemmesiden www.danaspark.dk eller send en mail til nyhedsbrev@danaspark.dk.
Jo flere der tilmelder sig, jo bedre og bredere kan vi informere, bl.a. om hvad dit kontingent går til.
Så: Må vi ikke godt få din mail-adresse? Please…
Generalforsamlingen den 3. november 2011
Der er altid en livlig debat på foreningens generalforsamlinger. Det er dejligt, for det betyder at
medlemmerne faktisk interesserer sig for det arbejde foreningen står for. Med årene er debatten
blevet mere og mere saglig og konstruktiv, og fokuserer i stigende grad på hvordan vi kommer videre på en bedre måde og i mindre grad på hvad der er "for dårligt".
Bestyrelsen skal dog klart erkende, at det var "for dårligt", at indkaldelsen til årets generalforsamling, kunne have været helt tydelige med det forslag til kontingentstigning, som var indregnet i det
udsendte budget. Med god ret blev netop det punkt derfor også grundigt debatteret.
Juraen og den enkelte grundejers ansvar
Juridisk set er det den enkelte grundejer, der har ansvaret for fortovet, kantstenen, vejbanen og evt.
rendestensbrønde ud for sin ejendom. Kommunen holder således den enkelte grundejer økonomisk
ansvarlig for, at vejene opfylder gældende kriterier. Både den almene tilstand og hvad angår snerydning.
I vores område er det besluttet, at det er grundejerforeningen, der i praksis sikrer, at de nødvendige
opgaver bliver udført. Det skal der være penge til.
Økonomien på den korte bane
Kontingentstigningen var for det første et nødvendigt opgør med tidligere tiders holdning om, at
foreningen ikke må spare op. De seneste to år har vi på grund af den holdning oplevet i en kort periode at være insolvent. Yderligere kunne vi sidste vinter konstatere, at det alene var flytningen af
kontingentåret, der gjorde det muligt at få ryddet sne efter 1. januar i år. En så stram økonomi, kan
vi som bestyrelse af gode grunde ikke tage ansvar for.
Vores økonomi må ikke være truet af risici som en hård vinter, nødvendige reparationer eller evt.
kommunale påbud om vedligehold af vejene.
Økonomien set i et lidt længere perspektiv
Som konsekvens af modviljen mod opsparing, har foreningen gennem de seneste mange år, kun
udført klatvise arbejdsaktiviteter. Udbedring af et hul eller en knækket flise her, nogle meter fortovsopretning der og reparation af en sammenstyrtet rendestensbrønd et helt tredje sted.
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Vores redning var langt hen ad vejen de milde vintre. Indtil vi blev ramt af 'rigtig' vinter de sidste to
år. De slog i bogstaveligste forstand alle planer om fortovsopretning til jorden.
Skal vi i mål med opretning af de manglende fortove, skal vi have flere penge at arbejde med. Og i
mål skal vi. En anden forening i Brønshøj - som heller ikke havde sparet op - blev præsenteret for et
kommunalt påbud om udbedring af vejen. Det medførte, at hver grundejer måtte ud og optage et lån
på ca. 30.000 kr. Og eksemplet er ikke en enlig svale.
Vi skal derfor i gang med at oparbejde en reel formue, så vi i det mindste har gjort noget for ikke
havne i den samme situation. Og her er kontingentstigningen til 2.400 kr. næppe den sidste stigning
vi ser komme.
Strategisk plan for vejene
Men først må vi vide mere. Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen, bedt vejudvalget udarbejde et oplæg til en langsigtet vedligeholdelsesplan. Planen vil være baseret på en
gennemgang og vurdering af fortove, kantsten, rendesten, rendestensbrønde og tilslutninger samt
selve vejbanen. Udgangspunktet er at minimere dyre småreparationer fordel for større og mere lantidsholdbare vedligeholdelsesaktiviteter. Vejudvalget vil hvor det er nødvendigt, benytte sagkyndige rådgivere.
Kontingentet er derfor steget
Så ja; ca. 70 % af de stemmeberettigede besluttede at kontingentet i 2012 stiger fra 1.200 til 2.400.
Snerydning i den kommende vinter
Igen i år har vi indgået aftale med Snevagten om rydning af vores veje. Bestyrelsen vil også i denne
vinter være i tæt kontakt med Snevagten og har taget to konkrete initiativer for at undgå situationer
med ufremkommelige veje, manglende afhentning af affald og mangelfuld rydning.
For det første vil Snevagtens maskinførere bestræbe sig på at være mere omhyggelige ligesom udrykningstidspunktet vil blive bedre afstemt med vejret og vejenes tilstand. For det andet har bestyrelsen udarbejdet en "Sneguide", som bliver husstandsomdelt til alle medlemmer samt til medlemmerne i vores naboforening Kransager Villaby, som vi visse steder deler vej med.
Det er bestyrelsens håb, at vi med nogle få effektive råd, også selv kan medvirke til en bedre rydning af vores veje.
100 års jubilæum i 2012
Den 25. oktober 2012, er det 100 år siden foreningen erhvervede den jord, der i dag udgør Danas
Park. Foreningen betalte 157.839 kr. for hele området, svarende til ca. 1,15 kr. pr m2.
Fødselsdagen og fødselsdagsåret skal naturligvis fejres. Bestyrelsen vil tage initiativ til en stor
sommerfest og vi vil forsøge at lægge næste års generalforsamling på vores fødselsdag.
Vi vil RIGTIG gerne have nogle medlemmer med i festudvalget. Kontakt meget gerne formanden.
Læs i øvrigt hele Danas Parks historie på www.danaspark.dk.
Med venlig hilsen og rigtig god vinter
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Danas Park
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