
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyhedsbrev fra grundejerforeningens bestyrelse (Oktober 2011) 
 
 

Sommerfest 
Bestyrelsen takker alle deltagere for en hyggelig eftermiddag/aften. Bestyrelsen vil frem til næste 
sommer diskutere form og indholdet på arragementet i et forsøg på at sikre en bredere deltagelse. 
Såfremt du skulle have tanker i denne forbindelse modtages input gerne. 
 
Grønne arealer 
Der er siden sidste generalforsamling gennemført busk-beplantning af udvalgte volde samt udskiftning 
af døde træer. Det var oprindeligt planlagt, at der på voldene skulle have været udlagt flis, men da 
den anvendte gartner tilsyneladende har indstillet sin virksomhed, blev dette ikke gennemført. 
 
Bestyrelsen har søndag d. 16. oktober kl. 10:00 planlagt en ”grøn dag” med det formål at luge 
ukrudt på voldene, således at der efterfølgende kan blive kørt flis ud. Foreningens medlemmer 
opfordres til kigge forbi med trillebør og lugejern og benytte lejligheden til at hygge lidt med andre 
grundejere. 
 
Som diskuteret på generalforsamlingen vil bestyrelsen i fremtiden planlægge 1-2 årlige ”grøn dag” til 
vedligeholdelse af vores grønne arealer. 
 
Bestyrelsen er i proces med indkøb af nye forboldmål og bænke. 
 
Belysning 
Der bestilles service og gennemgang af vores vej/sti belysning. Derfor forventer vi snarlig udbedring, 
hvor der måtte være defekte gadelygter. 
 
Ejendomsvurdering / fradrag for forbedring 
Bestyrelsen har startet dialog med SKAT om mulighederne for en ny fælles behandling af ”fradrag for 
forbedring” for både Stenhusparken og Stenhusvænget. Tidligere har SKAT behandlet Stenhusvænget 
særskilt, hvor udvalgte grundejere har fået forhøjet deres fradrag. Der udsendes yderligere info, når 
dialog med SKAT er gennemført. 
 
Snerydning 
Der i lighed med tidligere lavet aftale omkring snerydning i den kommende vintersæson (samme firma 
og vilkår). 
 
Fastelavn 
Foreningens festudvalg har besluttet at afholde fastelavn for foreningens børn søndag d. 19. febuar 
2012 - så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der udsendes yderligere info via email, når vi nærmer 
os.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formand: Næstformand: Kasserer: 

Morten Jørgensen 
Stenhusparken 24 
4300 Holbæk 
mjorgensen@actebis.com 

Esper Espersen 
Stenhusparken 1 
4300 Holbæk 
e.espersen@webspeed.dk 

Troels Mølgaard 
Stenhusparken 13 
4300 Holbæk 
tinaogtroels@yahoo.dk 

 

 *** GRØN DAG *** 

Søndag d. 16. oktober kl. 10:00 

Vi mødes på det store areal 

mailto:e.espersen@webspeed.dk

