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Nyhedsbrev nr. 2/2013 – Maj  
 

Etablering af bump 
Vi har nu fået kommunens godkendelse af placeringen af bump på vejen og den nye skiltning til 
området. Inden for nogle uger forventer vi at gå i gang med etablering af bump på vejene j.fr. den 
tidligere meddelelse i nyhedsbrevet fra oktober (nr. 4/2012). Samtidig vil skiltningen ved indkørsel 
til området blive ændret, så hastighedsbegrænsningen og vejområdets indretning bliver bragt i 
orden. Vi vil endvidere få foretaget en opmaling af de hvide striber, så p-båsene bliver ordentligt 
afmærket. Vær også opmærksom på, at det ikke bare er et brud på vores vedtægter, men at 
parkering udenfor de markerede p-båse også kan håndhæves af politiet.   
 
Hundelorte og kattehold 
Som det er nævnt i vores er det ”tilladt at holde op til to husdyr såsom hund, kat og kanin under 
forudsætning af, at dette ikke er til gene for øvrige beboere. Alle hunde skal, når de færdes på 
Slotsdalens områder, føres i snor. Deres efterladenskaber skal fjernes”. Vi beder om at alle 
respekterer dette, så vi undgår at børnene spiller bold og leger i hundelorte.  
 
I samme åndedrag skal vi henstille til katteejere og beboere, der oplever at løsgående katte er på 
lidt for tæt hold i forhold til egne ønsker, at de finder en måde at omgås på, så alle kan være her. 
Hvis nogle skulle føle sig generet af katte, kan det anbefales at sprøjte med vand eller (på egen 
grund) at bruge katte-afskrækningsmidler, der er beregnet til dette. Man skal ikke skræmme en 
evt. kat, der slænger sig i solen på en varm bil – så bruges kløerne og det er ikke alle biler, der kan 
lide det. Katte skal lokkes væk … Se evt. mere i brochuren om ’Katten og det gode naboskab’ på  
www.kattens-vaern.dk/assets/naboskab.pdf 
 
Vi henstiller også til ejere af ude-katte om at være opmærksomme på og være med til at fjerne 
evt. kattelorte i sandkasser og på legearealer; det er heller ikke lækkert at sende børn ud at lege i.   
 
 
Til ejerne: 

HUSK den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen 
Tirsdag den 28.maj kl.19.00 

 
Hvis du er forhindret i at deltage kan man udstede en fuldmagt til et andet medlem, hvis mening 
man har tillid til ved en evt. afstemning - eller bestyrelsen.  
 
Husk demokratiets spilleregler: Hvis vi skal stemme om noget sker det efter diskussioner og de 
oplysninger, der fremkommer på selve generalforsamlingen – man kan ikke ’brevstemme’. 
 
Klage til Statsforvaltningen 
For god ordens skyld bør grundejerforeningens medlemmer vide, at vi har klaget til 
Statsforvaltningen over Hørsholm Kommunes tilsyn med pleje af det fredede areal beliggende 
mellem P.M. Daells allé og Golfbanen. Vi har i mere end fem år været i dialog med kommunen om 
pleje af dette areal, hvor der i løbet af de sidste ca. 8 år har fået lov at gro træer, således at 
området er blevet lukket af med træer, hvor der før var åbent og fri udsigt op mod Kokkedal Slot. 
På trods af tilsyneladende gode hensigter er det ikke lykkedes at få tilbageført området til den 
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oprindelige udseende.  I kommunens egen plejeplan for området er det beskrevet, hvordan det 
fredede område skal plejes. 
 
Vi har endvidere bedt om aktindsigt hos kommunen, og afventer p.t. at modtage det ønskede 
materiale. Endvidere bør kommunen snart svare Statsforvaltningen, der på foranledning af vores 
klage, har bedt kommunen redegøre for forholdene. 
 
 
Lidt ekstra vand til træerne 
De træer vi plantede forrige sommer om p-pladserne har ifølge vores leverandør brug for lidt 
ekstra hjælp for at gro ordentlig fast. Derfor vander og gøder vi endnu nogle gange i år.  Hvis du vil 
give en hånd med, så foregår det onsdag den 4. juni og onsdag den 26. juni, begge gange mødes vi 
kl. 19 ved containergården. 
 
Farvevalg – maling og vedligeholdelse 
I disse dage har vi fra bestyrelsen skrevet ud til de husejere, der ikke har bragt farvevalget i orden i 
forhold til vores vedtægter. Der er en lille håndfuld, der har valgt at bruge andre farver på skure 
eller sidebygninger end de originale, og eftersom vi sidste år fik pålagt af generalforsamlingen at 
forfølge dette, beder vi alle om at være opmærksomme på at få malet i den rigtige farve. Det er 
kun dørene, hvor man kan vælge mellem den originale blå farve eller sort – og så selvfølgelig 
træstakitterne j.fr. retningslinjerne. Alt andet skal vedligeholdes i originalfarverne.   
 
HVIS man har malet i en forkert farve, bedes man sørge for at få malet igen, så det bliver den 
rigtige farve. Farvekoder ligger på hjemmesiden og vi er selvfølgelig behjælpelige med at finde den 
rigtige, hvis du er i tvivl. 
 
Den 24. maj 2013 
Bestyrelsen 
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