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BESTYRELSENS BERETNING OM DET FORLØBNE ÅR 2011-12 
 
Endnu et år er gået og bestyrelsen har haft fokus på at lave nye aftaler på snerydning og 
saltning samt græsslåning, da de gamle kontrakter skulle fornys. Vi har blandt 3 lokale 
firmaer udvalgt Lidman Haver.  
For ikke at forøge udgifterne, men fastholde dem har vi selv udført en række grønne op-
gaver og fået lokal hjælp til lidt større opgaver. Aftaler med Egedal Kommune sikre at 
bjørneklo holdes nede i bassin i vores park; resten sprøjter vi selv.  
Såfremt beboere var generet af træer/bevoksning vurderede bestyrelsen omfanget, da 
området er ved at være godt tilvokset og det i flere tilfælde giver gener. Såfremt beboerne 
selv kunne udføre arbejdet forsvarligt, har bestyrelsen godkendt dette.  
 
Kontingentet er reduceret med ca. 40% til kr. 1600 årligt pga frit valg af TV løsning.  
En samarbejdsaftale med Gjelstensåsen betyder, at de bidrager med en mindre del af 
vedligeholdelsesudgifterne til parken, så den kan holdes smuk og evt. forskønnes.  
 
Bestyrelsen har ikke været på en fælles tur i årets løb, trods der er sat midler af til dette i 
vedtægterne. For mange opgaver er der en betydelig arbejdsindsats f.eks. ved indhent-
ning og forhandling af nye bedre kontrakter samt de mange grønne opgaver, herunder 
tilsyn og sprøjtning, grønne dage, vintertilkald, vej-gennemgang, breve og drøftelser med 
kommune. Samt egen møder, referater, budget & regnskab, opkrævninger, vedligeholdel-
se af webside og meget mere. 
 
Derfor siger jeg som formand samt på beboernes vegne tak for endnu en stor ind-
sats i året, der er gået til hele bestyrelsen og for et super godt og hyggeligt samar-
bejde. Det er jeres fortjeneste at Dankær er både en velkørt & smuk forening.  
 
  

Bestyrelsens mål, opgaver & resultater for 2011-12 

 

• At reducere kontingentet med ca. 40% til kr. 1600 årligt. Forhandle os frem til de bedst mu-
lige grønne- og snerydningsaftaler. At vi selv udfører en del af de grønne opgaver.  
 

• At fortove gennemgås og betydelige huller repareres. 

• Holde en oprydningsdag evt. i samarbejde med Gjelstensåsen for at rense fortove, for- 
  skønne vore park og grønne områder. 

• At sprøjte mod betydeligt ukrudt i området og gennem aftale med Egedal Kommune sikre  
  bekæmpelse af Bjørneklo, herunder specielt i parkområdet. 

• Informere om og henvise til kampagner for at stoppe tyveri og anden kriminalitet i området,  
  herunder udlove en dusør på 1500,- i samarbejde med 2 andre grundejerforeninger. 
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Bestyrelsens øvrige 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 beboerne kan se Dankærs mål på siden. Særli-
ge nyheder og indkaldelser til møder kommer fortsat på papir. Alle generalforsamlinger og 
vigtige oplysninger er samlet på www.dankaer.dk, så beboerne altid kan hente dem her.   
 
Kommunens affaldsordning, snerydnings- og træfældningsregler kan læses på siden. 
 
En række rabatordninger kan ses på www.dankaer.dk og vi vil gerne have flere, så skriv 
gerne til os, hvis du kender et firma, der vil tilbyde rabat til Dankærs beboere.   
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