
 
       

Hillerød d. 16. februar 2021 
 
Til Grundejerforeningen Selskovparkens medlemmer 
 
Formandens beretning 2020 
2020 har været et mærkeligt år for mange og har også ramt bestyrelsens arbejde en smule.  
Dog har vi formået ved fælles hjælp at udvikle og forbedre vores bebyggelse.  
 
Legeplads. 
Vi har igennem året diskuteret, forhandlet, besluttet og bestilt nye gynger, nye vippedyr samt et helt nyt 
lege/klatrestativ med rutsjebaner.  
 
Som tidligere skrevet og udsendt, har bestyrelsen lagt vægt på hvilken alder vores legeplads skulle henvende sig til 
samt materiale, holdbarhed, udseende og naturligvis prisen.  
 
Opsætningen skete i uge 1 og er nu godkendt af kommunen til brug. Håber vi får set en masse små unger på 
legepladsen i løbet af årene frem. 
 
Fællesområde. 
Vores hårdt arbejdende beplantningsudvalg har i 2020 lavet en langsigtet plan med hensyn til vores område.  
Der er blevet fældet en del af de gamle slidte træer og buske.  
 
Planen er, at vi de næste år vil forbedre biodiversiteten og tiltrække flere insekter samt fugle. Vi ansøgte også 
kommunen om at blive del af deres projekt med partnerskabstræer. Dette resulterede i, at vi fik 8 dejlige egetræer, 
som vi kan glæde os over i mange år fremover.  
 
Vi nåede i året at arrangerer 1 arbejdsdag, hvor vi havde rekord tilslutning. Der blev renset op og gjort klar til 
fremtidig beplantning. Tak til alle for hjælpen.  
 
Der er forhandlet og godkendt ny 2-årig aftale med vores gartner for vedligeholdelse af fællesområdet.  
 
Byggesager. 
Bestyrelsen har i løbet af forgangne år modtaget en del ansøgninger omkring ændringer og forbedringer på 
medlemmernes huse, haver mm.  
 
De er blevet behandlet og besvaret af vores byggeudvalg. De fleste ansøgninger er blevet godkendt, men der er også 
blevet givet enkelte afslag. Vi lægger således vægt på, at vores byggeri i størst muligt omfang bibeholder det 
arkitektoniske udseende i bebyggelsen, som reguleret via deklarationen.  
.  
Jeg vil i denne forbindelse benytte lejligheden til at minde medlemmerne om, at der jf. deklarationens skal ansøges 
om ændringer af bebyggelsens udseende, herunder hegnsforhold mv.  
 



Håber vi får mulighed for at afholde arbejdsdage eller anden social sammenkomst i foreningen i løbet af året.   
 
Pas god på jer selv og hinanden. 
 
På bestyrelsens vegne  
 
 
Allan Schultz Jensen 
Formand 


