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BESTYRELSENS BERETNING OM DET FORLØBNE ÅR 2010-11 
 
 
BESTYRELSENS  MÅL OG OPGAVER I DANKÆR. 

På den ekstraordinære generalforsamling 28. oktober 2010 besluttede et stort flertal af 
beboerne, at de ønskede at udtræde af antennefællesskabet med Gjellesten. Beboerne 
og bestyrelsen, så en betydelig fare ved at investere kr. 200.000 i et gammelt antennesy-
stem, som ikke bliver bedre end de kabler som fremfører signalerne.  Endvidere havde vi 
udgifter på mindst kr. 80.000 liggende til nedgravning og reparation af kabler.  
 
Beboerne kunne herefter frit vælge at tilslutte sig en moderne TV løsning efter eget valg 
og for egen regning. Af samme grund reduceres kontingentet med ca. kr. 1.400 årligt.   
 
For bestyrelsen har der ligget et stort og betydeligt arbejde i at indhente tilbud, afholde 
møder med Gjellesten, TV udbydere og internt samt på at gennemføre kvalitetstest af TV 
signalet. En kæmpe indsats og mere end 3 års arbejde og en række generalforsamlinger, 
har det taget at finde en løsning. Vi vil sige tak til beboerne for den store interesse og gode 
debat. Specielt vil jeg som formand sige tak til Bent, Jan, Cherie, Peder, Kaj og Jim for 
deres professionelle og helhjertede indsats, som går langt ud over den indsats, som nor-
malt forventes af bestyrelsesmedlemmer i en grundejerforening. Som prikken over anten-
nen, fik vi i december 2010 underskrevet en aftale med Gjellesten, hvor de accepterer vo-
res udtræden per 31/12-2010.  
 
Vi har nået vores mål for 2010-11 og mere til. Opgaverne har knyttet sig til TV og anten-
nen, det nye grønne område, motorvej, snerydning og samarbejde med tilstødende grund-
ejerforeninger m.m. Det gode og hyggelige samarbejde, på alle områder, er årsagen til 
den gode udvikling og fremdrift i foreningen.  

 
  

Vi har opnået flg. resultater i 2010-11 

 Bestyrelsen finder flere mulige TV løsninger, så beboerne kan vælge vores fremtidige TV 
løsning i 2010. Løsningen blev at Dankær udtræden af antennefællesskabet med Gjel-
lesten og det er således op til den enkelte husstand selv at vælge en TV løsning.  
 

 Efter Egedal Kommunes ønske om at flytte Frederikssundsmotorvejs til-/frakørsel 6 til kryd-
set ved Krogholmvej og Frode Fredegodsvej, har vi været involveret i debatten omkring 
dette og skrevet til Vejdirektoratet, Kommunen og Lokalavisen. Resultatet er at Vejdirekto-
ratet har givet områdets grundejerforeninger medhold i at forbindelsen til den kommende 
Frederikssundsmotorvejs frakørsel 6 fortsat og som planlagt tilsluttes Krogholmvej tæt ved 
Stenløse Syd.  

 
 Vores egen park bliver brugt flittigt. Vi har lavet en aftale med Gjelstensåsen, der bidrager 

til vedligeholdelsen af området. Vi har fået ryddet jord-/ukrudtsbunken og fået lavet bålsted 
samt fået sået græs. Ved indgangen til vores park, har vi fjernet en række sølv poppler, på 
Gjelstensåsens opfordring, da de lænede sig faretruende ind over et hus.  
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 En aftale med Egedal Vandværk betyder at bjørneklo ryddes flere gange årligt indenfor 
bassin og vi sprøjter selv udenfor.   
 

 Snerydning og saltning iværksat ved større snemængder og isslag. 
 

 Dusør på kr 1.500 er udlovet for at minimere tyveri. Ordningen er lavet i samarbejde med 
de tilstødende grundejerforeninger. Oplysninger til opklaring af tyveri i området er således 
kr. 1.500 værd. Politiet har oprettet et særnummer på tlf. 114 for at minimere tyveri.  
 

 

 
Bestyrelsens nye mål for 2011-12 

 Se om vi kan få en bedre snerydning og saltning aftale, som er billigere eller rydder bedre 
ned til vejbane.  
 

 Finde en frisk mand/dame (yngre/ældre), der kan rydde vores bede og løse andre småop-
gaver for kr. 4-5000 årligt, da gartneren er for dyr. Kender du en, så kontakt Stig, Kaj eller 
Jim.  
 

 Gennemgå vores asfalt og fortove for skader til brug for en vurdering af Egedal Kommune, 
således vi senere kan få beskadiget asfalt og fortove udbedret.  

 
 Afholde en grøn dag for at holde vores park pæn og flot, samt for at rydde underskov. 

Gennemføres sammen med beboere og Gjelstensåsen. 
 

 Få flere fordelagtige rabataftaler til beboerne – arbejder du hos et tøj-, dæk- eller sportsfir-
ma, en restaurant i en biograf eller noget helt tredje, så få din aftale med på vores webside. 

 
 
 

Bestyrelsens faste videns- og ansvarsområder kan ses på www.dankaer.dk  
 
NYHEDER & VIDEN 

Alle nyheder og viden til beboerne vises på websiden www.dankaer.dk  
Siden opdateres løbende med nyheder og beboere kan se Dankærs mål på siden. Særlige 
nyheder og indkaldelser til møder kommer fortsat på papir.  
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