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Grundejerforeningen Hvedevænget Kokkedal – bestyrelsens beretning for 2021 
 
 
På bestyrelsens vegne har jeg fornøjelsen at aflægge beretning for året 2021. 
 
Først og fremmest velkommen til årets generalforsamling 
 
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) 
Michael, suppleant (nr. 8) 
 
Det har været dejligt med en fuldtallig bestyrelse igen i 2021. Men ligesom de to forrige år har 2021 været 
lidt atypisk, 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 er det forhåbentligt 
snart en løsning på, så formands- og kassererposten fremover besættes af 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 
Ladestanderudvalg 
 
Endelig er vi i bebyggelsen så heldige, at der også i 2021 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 især på Lydia, Bjørn, Lis og Lotte. Der er sikkert flere, som jeg beklager ikke at have nævnt. 
Stor tak til jer alle. 
 
Hvad er der så sket i Hvedevænget siden sidste generalforsamling?  
Beretningen for 2020 omfattede også meget af det, der var sket i 2021 op til generalforsamlingsdagen den 
5. oktober 2021. Vi vil derfor primært orientere om det, der er sket siden da.  
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Kørsel på stierne 
På generalforsamlingen den 5. oktober 2021 var der under punktet Eventuelt diskussion om kørsel på 
stierne, og der blev herunder fremsat ønske om mulighed for adgang for håndværkere med deres 
håndværkerbiler til at krydse hovedstien og køre ned via stierne til huse i forbindelse med renovering af 
vores huse. 
 
Bestyrelsen blev bedt om at undersøge dette. 
 
Bestyrelsen har i efteråret 2021 forelagt kommunen spørgsmålet. Efter mødet har vi fået svar fra 
kommunens afdeling Team Trafik: 
 

”Det er ikke lovligt at krydse, køre eller standse og parkere på den offentlige sti eller de 
private fællesstier i bebyggelsen jf. Færdselslovene.  
Der kan således heller ikke gives overkørselstilladelse til at krydse den offentlige sti, da der 
ikke findes adgangsarealer indrettet til biler ved boligerne på den anden side af stien.”   

 
Ladestandere 
Ladestanderudvalget har arbejdet med at afdække mulighederne for ladestandere på Hvedevængets 2 
parkeringspladser.  

Vi har indhentet tilbud fra flere udbydere af ladestandere for at finde frem til bedste og billigste løsning for 
Hvedevængets grundejere. 

Ladestanderudvalget har deltaget i informationsmøder hos Fredensborg kommune vedr. ladestandere og 
derudover besøgt e-Car Expo for at søge information hos ladeudbyderne, som var repræsenteret i stort 
antal. 

I november 2021 blev der åbnet mulighed for at søge om tilskud fra den Statslige pulje til etablering 
ladestandere i bebyggelser som vores med fælles parkeringspladser. Infrastrukturplanen fra juni 2021 
havde afsat 50 millioner kroner, som kunne søges hos Bolig- og Planstyrelsen. 

Vi søgte om bevilling i det omfang, vi var berettiget til, og fik tilsagn om et tilskud på kr. 60.000 dog under 
forudsætning af, at et forslag om etablering af ladestandere vedtages på en generalforsamling. 

Derfor har udvalget udarbejdet et forslag til etablering af ladestandere i Hvedevænget. Forslaget 
fremlægges på denne generalforsamling. 

Børne- og aktivitetsudvalget 
Børne- og aktivitetsudvalget holdt i marts den traditionelle fastelavnsfejring. Det var en stor succes med 
tønder fyldt med lækre sager til børnene og fin servering for de voksne. Flot fremmøde af både børn og 
voksne. 
 
Hvedevængets vedtægter 
Vedtægtsudvalget har arbejdet med Hvedevængets vedtægter. Udvalget har ajourført reglerne og 
opdateret sproget, så vedtægterne bliver lettere at læse. Udvalgets forslag til ændrede vedtægter 
fremlægges på denne generalforsamling.  
 
Gavlsagen 
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I 2021 blev foreningen 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. 
 
I januar 2022 havde parterne et møde med skønsmanden, som besigtigede skaden for besvarelse af en 
række skønsspørgsmål. Ifølge skønserklæringen, som vi modtog kort tid derefter, er hovedårsagen til 
opfugtningen diverse huller til kabelgennemføringer i soklen. Endvidere anføres at mindre huller i murværk 
ikke skønnes at være særlig problematiske. Sagen er ikke afsluttet.  Det er derfor ikke muligt at sige noget 
om, hvad resultatet af sagen vil blive.   
 
Gavludvalget 
Gavludvalget foretager løbende kontrol af vores tage, gavle og sokler ved gavlene. Der sker løbende 
reparationer for udbedring af konstaterede fejl og mangler. 
 
Hundeluftning 
I den seneste tid har vi i bebyggelsen set en kraftig stigning i efterladenskaber fra hunde på vores stier og 
græsområder i bebyggelsen. Det er ikke særlig rart at træde på eller at få på fingrene, når man luger 
omkring sin hæk. Husk venligst at opsamle din hunds efterladenskaber.    
 
Som ordensreglerne er nu, er det ikke tilladt at lufte hunde på fællesarealerne.  
 
Lokalplanen 
Der er endnu intet nyt om kommunens revision af lokalplanen for Hvedevænget. Kommunen har tidligere 
oplyst, at revisionen var sat på kommunens dagsorden med igangsættelse i 2021. Vi har dog endnu ikke 
hørt, hvornår vi kan forvente igangsættelsen. 
 
Varmesystemet 
Bestyrelsen bruger til stadighed en del kræfter på at få varmesystemet til at fungere tilfredsstillende. Af og 
til falder trykket, så de sidste huse på strengene ikke får varme nok. Alarmsystemet i varmekælderen er nu 
blevet opdateret. Der gives telefonisk alarm til tre personer i bestyrelsen samt til vores varmekonsulent, 
når trykket i varmekælderen er faldet for meget. 
 
Vacuumaflufteren i varmekælderen virker, så vi får reduceret antallet af trykfald. Der er indgået en 
serviceaftale med leverandøren af vacuumaflufteren, men bestyrelsen holder fortsat øje med, om der 
forekommer trykfald. 
 
Affaldsbeholdere og -sække 
Vi har tidligere meldt ud, at vi vil etablere et hegn rundt om de ”nye” affaldsbeholdere (fra 2020) 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. Allan sørger for at affaldssækkene på fællesarealerne bliver 
afhentet samtidig med vores egne affaldssække. 
 
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 affaldssække, vil 
bestyrelsen være meget taknemmelig for at få dem til brug for de fire affaldsstativer på fællesarealerne. De 
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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 via hjemmesiden fredensborgforsyning.dk 
(Affald\Mit affald\Affaldsstativer og engangsydelser\Bestil i Webshop) eller via hjemmesiden 
fredensborg.dk (søg på Mit affald\Fredensborg Forsyning – Mit affald\Affald\Mit affald\Affaldsstativer og 
engangsydelser\Bestil i Webshop). 
 
VVS-arbejde i husene 
Når I får repareret/udskiftet vandbeholder eller en radiator i jeres hus, 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, at trykket 
falder 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. 
 
Hjemmesiden 
I kan finde rigtig mange informationer på vores hjemmeside. Blandt andet 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 også læse lokalplanen, vedtægterne og ordensreglerne. 
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. Web- og 
kommunikationsudvalget 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”. 
 
Derudover har vi rabataftale med Hørsholm Farvecenter beliggende Kongevejs-Centret 10, 2970 Hørsholm, 
se nærmere på hjemmesiden.   
 
Udlejning 
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. 

http://www.hvedevaenget.dk/
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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. 
 
Info om nyindflyttede i Hvedevænget: 
 
2021: 4 boliger, velkommen til jer alle 
2020: 4 boliger 
2019: 2 boliger 
2018: 6 boliger 
2017: 8 boliger 
 
Aktiviteter 
Der foregår 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. 
 
Det er også en god mulighed for at gøre sin indflydelse gældende og være med til at sætte retningen for 
Hvedevænget fremover. 
 


