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Hvedevænget – bestyrelsens beretning for 2020 
 
På bestyrelsens vegne har jeg fornøjelsen at aflægge beretning for året 2020. 
 
Først og fremmest velkommen til årets generalforsamling, som i overensstemmelse med bestemmelserne i 
vedtægterne var planlagt til afholdelse i marts måned. Som det er bekendt, var det dog ikke muligt. 
 
En kort præsentation af bestyrelsen: 
Helge, formand (nr. 13) 
Allan, næstformand (nr. 10) 
Henning (nr. 64) 
Jørgen (79) 
Mark (nr. 47) 
Michael (nr. 31) 
Peter (nr. 74) 
Ingeborg, suppleant (nr. 62) 
Margit, suppleant (nr. 77) 
 
Det har været dejligt med en fuldtallig bestyrelse. 2020 har ligesom 2019 været et atypisk år, fordi ingen 
beboere ønskede at påtage sig formandsposten. Jeg lod mig derfor overtale til at stille op, selvom det 
medførte, at formand og kasserer var en og samme person. Det var en nødløsning, som ikke er holdbar, så 
jeg kan kun opfordre til, at formands- og kassererposten fremover besættes med to forskellige personer. 
 
Ud over bestyrelsen har vi i Hvedevænget et antal udvalg, hvor også beboere, der ikke er i bestyrelsen, 
deltager. Medlemmerne af udvalgene udfører et stort arbejde og hjælper således både bestyrelsen og 
bebyggelsen som helhed. 
 
Vi har følgende udvalg: 
 
Børne- og aktivitetsudvalg 
Sti- og gavludvalg 
Grønt- og sneudvalg 
El-, affalds- og parkeringsudvalg 
Varmeudvalg 
Web- og kommunikationsudvalg 
Økonomiudvalg 
Lokalplansudvalg 
Vedtægtsudvalg, et nyt udvalg, som arbejder på en revision af vedtægterne 
Ladestanderudvalg, et nyt udvalg, som arbejder med etablering af ladestandere til elbiler 
 
Endelig er vi i bebyggelsen så heldige, at der også i 2020 har været flere ildsjæle iblandt beboerne, primært 
de ”grønne damer og herrer”, der yder en stor indsats også uden for udvalgene ved frivilligt arbejde på 
månelandskabet, ved volden og på stierne og også andre arbejdsområder til stor glæde for Hvedevænget. 
Jeg tænker her på Lydia, Bjørn, Lis, Lotte og Jens Ole. Der er sikkert flere, som jeg beklager ikke at have 
nævnt. Stor tak til jer alle, nævnte som ikke nævnte. 
 
Hvad er der så sket i Hvedevænget siden sidste generalforsamling? 
 
Da vi nu er langt inde i 2021, vil jeg også komme ind på lidt af det, der er sket i 2021 indtil nu. 
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I 2018 blev projektet vedrørende dispensationer fra lokalplanen drøftet på flere bestyrelsesmøder. Punktet  
har været oppe på flere generalforsamlinger. Der er ingen nyheder f.s.v. angår den kommende revision af 
lokalplanen. Kommunen har tidligere oplyst, at revisionen af vores lokalplan var sat på kommunens 
dagorden med igangsættelse i 2021. Vi har dog endnu ikke hørt , hvornår vi kan forvente igangsættelsen. 
Corona bruges sikkert som forklaring på den manglende igangsættelse. 
 
Der er nedsat et lokalplansudvalg også omfattende et ”farveudvalg”. Der er stadig mulighed for at deltage i 
lokalplansudvalget. Selve arbejdet i udvalget starter dog først, når kommunen melder klar. 
 
Varmeforsyningen er et område, som bestyrelsen til stadighed bruger en del kræfter på at få til at fungere 
tilfredsstillende. Det sker, at trykket i vort system falder, så de sidste huse på strengene ikke får varme nok. 
Alarmsystemet i varmekælderen er blevet opdateret. Det giver telefonisk alarm til tre personer i 
bestyrelsen samt vores varmekonsulent, når trykket i varmekælderen er faldet for meget.  
 
Vacuumaflufteren i varmekælderen burde nu også virke, så vi får reduceret antallet af trykfald. Der er 
indgået en serviceaftale med leverandøren af vacuumaflufteren, men vi holder fortsat øje med, om der 
forekommer trykfald. 
 
Gavludvalget foretager løbende kontrol af vores tage, gavle og sokler ved gavlene. Vi er nu igennem alle 
gavle for så vidt angår udskiftning af fugerne mellem tagstenene og murstenene i gavlene. Det er løbende 
nødvendigt med fornyelser af disse fuger mellem tagsten og mursten. Efter udvalgets gennemgang af 
gavlvingerne blev det konstateret, at dilatationsfugerne trængte til en udskiftning. Seneste udskiftninger 
fandt sted i 2021. 
 
I 2021 er foreningen blevet involveret som modpart i en sag, som bliver behandlet af Danmarks Domstole. 
Sagen drejer sig om skader og skimmelsvamp i strøgulvskonstruktionen i et enderækkehus i Hvedevænget 
samt klarlæggelse af årsagen hertil. Rekvirent Mia Skjoldstrand, nr. 49, modpart TDC Net A/S og 
Grundejerforeningen Hvedevænget. Det er ikke muligt at sige noget om, hvad resultatet af sagen vil blive.   
 
Stierne har gennem årene fået et tiltrængt løft med mange udskiftninger af fliser. Der er dog enkelte 
steder, hvor det kan blive bedre. Bl.a. syd for fodboldbanen, hvor fliserne er sløjfet og erstattet med græs. 
Brostenene er ikke fjernet, og asfalten er bevaret, så vi stadig har stien øst/vest fra nr. 32 til nr. 33. 
 
På samme måde kan gavlbeboerne ud mod volden vælge at fjerne fliserne længst ude mellem gavlene og 
så græs i stedet. Det er allerede gjort ved ét hus, nr. 61, hvor beboerne har sået nyt græs efter at have 
fjernet fliserne. Det ser rigtig godt ud. Kommunen har allerede givet tilladelse til dette, bare faldunderlaget 
under fliserne bliver bevaret. 
 
Vores Grøntudvalg har i samarbejde med bestyrelsen arbejdet videre med pleje og udvikling af 
fællesarealerne. Træer er blevet beskåret, der er plantet buske og blomster. Ved generalforsamlingen i 
2018 blev beboerne bedt om at tage stilling til, om lindetræerne ud mod Brønsholmgårdsvej skulle 
beskæres eller fældes. Der var flertal for beskæring. Den blev gennemført i februar 2019. Hvornår 
beskæring skal ske igen, tages op med gartneren.  
 
På græsområdet nord for blok 49-56 har vi nu i et stykke tid ladet græsset under æbletræerne og nordover 
springe i eng. Igennem engen snor sig en klippet sti. En af herlighederne ved engen er, at den giver bedre 
levebetingelser for vores truede insekter, hvilket gavner fugleliv og bestøvning af vores blomster, buske og 
træer. Engen klippes et par gange om året helt ned. 
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De fire gamle piletræer på græsset ud for blok 49-56 vokser ualmindelig kraftigt. De har for nogle år siden 
fået selskab af tre nye mindre piletræer. 
 
Efter kommunens knusning af volden ud mod Kongevejen ser vi, at væksten på volden forsøger at arbejde 
sig ned på området med enggræs. Det er aftalt med gartneren, at disse nærgående planter skal beskæres. 
 
På den sydlige parkeringsplads er de eksisterende mindre buske på de små vinger, de smalle rabatter, 
fjernet, og jorden gravet op og bortkørt. Herefter er der udlagt fibertex og grå granitskærver ovenpå. På 
vingerne er der efterfølgende plantet nye græsser, som skulle være meget hårdføre og kræve minimum 
vedligeholdelse. På de to vinger ved indkørslen er der også udlagt granitskærver. 
 
Som sædvanlig har Børne- og aktivitetsudvalget arrangeret fastelavnsfest i 2020 med en gode oplevelser 
for børn, forældre og bedsteforældre. Fint arrangement. Fastelavnsfesten 2021 måtte aflyses.  
 
I 2020 var der fin tilslutning til Hvededagen om foråret trods Coronasituationen. Hvedearbejdsdagen i 
august 2020 blev aflyst som følge af en meget lille tilslutning. Ved seneste generalforsamling i september 
2020 blev det besluttet at forsætte med disse fælles arrangementer, hvor der dels arbejdes på 
fællesarealerne for fællesskabet og bebyggelsen og dels holdes den fælles hyggeaften med spisning efter 
årets 2. fællesarbejdsdag. 
 
På storskraldspladsen har der været færre hændelser med for tidlig og forkert afsætning af storskrald. På 
vores hjemmeside fremgår det, hvad der IKKE må sættes ud som storskrald. Er man i tvivl, kan kommunen 
kontaktes. Husk venligst at sortere tingene som beskrevet på hjemmesiden og husk ikke at sætte tingene 
ud før dagen før afhentning. 
 
En bøn mere: Hvis vores ”gamle” papir- eller flaskecontainere er fyldte, så tag venligst jeres papir og tomme 
flasker med tilbage igen. Undlad at stille dem på jorden ved siden af containerne. 
 
I 2020 fik vi de nye affaldsbeholdere til pap, plastic og metal på de to parkeringspladser. Der er sendt flere 
skrivelser ud om kommunens sorteringsregler til de forskellige beholdere. Alle har også modtaget 
brochurer med en udførlig vejledning til sorteringen. På alle affaldsbeholderne på de to parkeringspladser 
står beskrevet, hvad der må lægges i de pågældende beholdere, og hvad der ikke må lægges i. Også for de 
nye affaldsbeholdere gælder, at de ikke må overfyldes. Er der ikke plads så tag venligst affaldet med hjem 
igen og vent, til der er plads igen. Husk venligst, når I smider pap ud, at sprætte papkassen op og presse den 
sammen, inden I lægger den i papcontaineren.  
 
Såfremt der ikke er sorteret korrekt i affaldsbeholderne, eller hvis beholderen er overfyldt, kan renovatøren 
undlade at tømme beholderen. Først når der er rettet op på fejlen – af os selv eller af et firma, 
grundejerforeningen kan blive nødt til at hyre til det – kan og skal der bestilles ekstratømning. 
Grundejerforeningen vil vi blive pålagt et gebyr for ekstratømning. 
 
Vi har tidligere meldt ud, at vi vil etablere et hegn rundt om de ”nye” affaldbeholdere på såvel den nordlige 
som den sydlige parkeringsplads. Etableringen er sat i bero, da kommunen har oplyst, at vi skal have 
yderligere affaldsbeholdere til flere typer af affald. 
 
Ud over affaldsbeholderne har vi fire affaldsstativer på fællesarealerne. Det er stativer med papirsække 
ligesom dem, vi har hver især ved vores hus. Disse fire affaldsbeholdere er ikke beregnet til 
husholdningsaffald fra egne husholdninger. Affaldssækkene på fællesarealerne sørger Allan for bliver 
afhentet samtidig med vores egne affaldssække. 
 



4 
 

Alle husstande i Hvedevænget er hvert år berettiget til at modtage 3 ekstra affaldssække fra Fredensborg 
Kommune/Forsyning til husholdningsaffald/restaffald. Hvis I ikke selv skal bruge de ekstra affaldsække, vil 
bestyrelsen være meget taknemmelig for at få dem til brug for de fire affaldsstativer på fællesarealerne. De 
affaldssække, som I ikke selv skal bruge, bedes venligst afleveret til Allan i nr. 10. De 3 affaldssække er 
gratis, idet vi betaler for dem via ejendomsskatten. De 3 affaldssække bestilles hos Fredensborg Forsyning – 
enten i: Fredensborg Forsynings Webshop eller via e-post: affald@fredensborgforsyning.dk. 
 
 
På Ingeborgs foranledning i fik vi i juni 2019 etableret en hjertestarter i bebyggelsen helt gratis. 
Hjertestarteren blev doneret af Hjerteforeningen, fordi Hvedevænget stillede med 15 indsamlere til 
Hjerteforeningens landsindsamling. Hjertestarteren er placeret på gavlen ved nr. 80. I 2020 forsøgte 
Ingeborg at samle mindst fire beboere til at deltage i en ny indsamling med henblik på at opnå et års gratis 
serviceeftersyn af hjertestarteren. Desværre havde kun tre beboere havde meldt sig, så det gratis 
serviceeftersyn blev ikke til noget. Vi har nu tegnet et serviceabonnement for hjertestarteren, 
Hjerteforeningens ServicePlus-aftale. 
 
I 2019 etablerede vi en såkaldt nabohjælpetelefonliste. Der er stadig plads til flere på listen. På 
hjemmesiden kan I læse mere om nabohjælp – under punktet ” Fællesskab ”. 
 
Når der i jeres hus foretages reparation eller udskiftning af en vandbeholder eller en radiator, bedes I sikre 
jer, at VVS-eren efter arbejdets færdiggørelse fylder vand på anlægget i huset og til slut åbner for ind- og 
udgang. 
 
Når I har fået foretaget sådanne reparationer eller udskiftninger, må I meget gerne give bestyrelsen besked 
om, at det er sket. Ifølge vores ”varmeingeniør” kan reparationer eller udskiftninger være årsag til faldende 
tryk i varmesystemet. Hvis bestyrelsen orienteres om reparationer og udskiftninger, kan vi hurtigt 
genetablere trykket. Uden tilstrækkeligt tryk i systemet, vil der være problemer med levering af varme til 
alle huse. 
 
Bestyrelsen er fra flere beboere blevet bedt om at se på muligheden for at etablere ladestandere til elbiler.  
Der er arbejdes løbende med undersøgelser omkring etablering af ladestandere. Indtil nu har Henning 
modtaget tilbud fra tre selskaber. Henning har kontaktet endnu et ladeselskab for at få yderligere et tilbud. 
Der er mange spørgsmål og aspekter, der skal afklares, inden et forslag kan fremlægges på en 
generalforsamling. Her tænkes på bl.a. økonomi, jura, parkeringsforhold, opladningsadfærd fra brugerne. 
Udviklingen på området går hurtigt. Det er vigtigt, at vi hele tiden orienterer os og tager beslutninger, der 
er fremtidssikre. Ud over Henning deltager Ingeborg og Peter i udvalget. 
Det er oplyst, at der er mulighed for at søge om tilskud i ”Puljen for etablering af ladestandere i 
ejerforeninger” i henhold til infrastrukturplanen af juni 2021. Det undersøger Henning også. 
Vi er naturligvis interesseret i at få etableret ladestandere i Hvedevænget for at opfylde det behov, der er 
og vil komme, men vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår et oplæg vil være klar til fremlæggelse 
på en generalforsamling. 
De to stik, som findes på hhv. gavlen ved varmekælderen og ved redskabsskuret, er almindelige 
husholdningsstik til f.eks. en støvsuger. De må ikke benyttes til opladning af el-biler eller plugin-hybrid. De 
to stik tager ikke højde for det belastningsmønster, som opladning af elektroniske køretøjer har. Der er 
risiko for overophedning, brand og stød. Så har man anskaffet sig eller påtænker man sig at anskaffe sig en 
el-bil eller plugin-hybrid, må man indtil videre skaffe sig opladning ved de offentligt tilgængelige 
ladestandere.  
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Bestyrelsen modtager af og til klager over, at Hvedevængets ordensregler, vedtægter eller 
lokalplansbestemmelser ikke overholdes helt efter bogen. Bestyrelsen har ved flere informationsskrivelser 
gjort opmærksom på problemer med brud på reglerne. F.s.v. angår brud på lokalplanens bestemmelser har 
bestyrelsen ingen påtaleret, det er alene kommunen, der har påtaleretten.  
 
Generes man af beboeres brud på ordensregler, vedtægter eller lokalplan har man altid mulighed for at 
påtale det selv over for beboeren. Det er ikke nødvendigt at involvere bestyrelsen hver gang. 
 
På vores hjemmeside er der rigtig mange informationer. Bl.a. informationer om vedligeholdelse af vores 
boliger med råd og tips, eksempelvis om vinduer, tagrender og brønde. Flere af de spørgsmål, som stilles i 
beboernes lukkede Facebook-gruppe, kunne have været besvaret nemt og hurtigt ved søgning på 
hjemmesiden. Hjemmesideadressen er: www.hvedevaenget.dk, som skal skrives i URL-en ( øverst oppe og 
ikke i Google-feltet). På hjemmesiden kan man bl.a. læse lokalplanen. Man er selvfølgelig altid velkommen 
til at kontakte bestyrelsen, hvis man har spørgsmål, eksempelvis når man påtænker renovering eller 
ombygning af sit hus. 
 
I er også altid velkomne til at komme med forslag til input til hjemmesiden. Vores Webmaster Bjørn og de  
andre i Web- og kommunikationsudvalget, Merete, Michael, Mathias og Lene, tager med glæde imod 
forslag til forbedring af hjemmesiden. 
 
Lidt reklame: 
 
Bestyrelsen har indgået en rabataftale med Skousen-Hørsholm beliggende Egevangen 10 i Kokkedal.  
Som beboer i Grundejerforeningen Hvedevænget kan vi få 25% rabat i den fysiske butik Skousen Hørsholm. 
Læs betingelserne på Hvedevængets hjemmeside under menupunktet ”Tilbud”. 
 
Tidligere har vi investeret i et lille partytelt på 3 x 6 meter. Det ligger i varmekælderen og kan lejes for 50 kr. 
pr. gang. Henvendelse til Margit i nr. 77. 
 
Margit er også så venlig at stå for udleje af borde og stole fra varmekælderen. 
 
Af seneste erhvervelser skal nævnes en trailer, en ny højtryksspuler samt et stillads.  
 
Ved leje af traileren skal man henvende sig til enten Allan i nr. 10 eller Helge nr. 13. Prisen er kr. 30 pr. 
gang. Vi har adapter til traileren, så traileren kan benyttes til biler med såvel 7-polet som 13-polet stik.  
 
Ved leje af højtryksspuleren eller stilladset kontaktes et bestyrelsesmedlem. 
Leje”tingene” er beregnet til brug i Hvedevænget. 
 
I vores skur ud for nr. 41/42 findes desuden en del værktøj, stiger, en sækkevogn og en trækvogn, der kan 
lånes uden beregning. Henvendelse hos et bestyrelsesmedlem. Venligst noter på tavlen i skuret hvad I låner 
og slet jeres lån fra tavlen efter brug. 
 
Lidt info om hussalget i Hvedevænget: 
  
Huse solgt i 2021 (medio september): 4 
Huse solgt i 2020: 4 
Huse solgt i 2019: 2 
Huse solgt i 2018: 6 
Huse solgt i 2017: 8 

http://www.hvedevaenget.dk/


6 
 

Som I kan forstå, foregår der mange aktiviteter gennem året i Hvedevænget. For at det hele skal hænge 
sammen og fungere tilfredsstillende, kræves der til stadighed frivilligt arbejde. Når man har købt hus i 
Hvedevænget, har man samtidigt købt sig ind i Hvedevængets fællesskab. 
 
Vi vil derfor stærkt opfordre jer alle til at tage en tørn i bestyrelse eller udvalg til fælles styrkelse af vores 
dejlige bebyggelse. Uden et tilstrækkeligt antal hoveder og hænder risikerer vi, at flere opgaver ikke kan 
gennemføres. Og med alt for store veksler trukket på få personer risikerer vi også, at disse brænder ud. 
 
Bestyrelsen ønsker, at Hvedevænget fortsat fremstår velholdt og indbydende, også selv om det måtte blive 
nødvendigt at betale for yderligere ekstern assistance.  
 
 
Tak for opmærksomheden. 


