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Grundejerforeningen Duemosen 

Nyhedsbrev – november 2008 
 
Dette er anden udgave af nyhedsbrevet for grundejerforeningen Duemosen. Formålet er at 

give alle grundejere informationer om, hvad der foregår i området omkring Snogekær, 
hvad bestyrelsen har gang i af aktiviteter og hvad der sker i den nære fremtid. Vi håber, at 

det vil kunne besvare nogle af de spørgsmål, som I måtte have. 
 

Bestyrelsen 
 

 
 
Vejfesten 2008. 
I august afhold vi vejfest på Snogekær. 
Eftermiddagen bød på loppemarkedet for 
børnene, som dog indimellem ikke var 
helt glade for at sælge det gamle legetøj. 
Om aftenen var der fællesspisning med 
god lejlighed til at hyggesnakke med 
naboer, kendte som ukendte. Det eneste 
vi godt kunne have været foruden, var de 
mange myg! Tak skal der lyde til Christa 
og Bente for et godt arrangement. 
Dog har bestyrelsen valgt, at næste års 
fællesarrangement bliver placeret i 
foråret, da det har vist sig, at mange af 
grundejerne er på sommerferie i august. 
Se datoen for den kommende Vejfest på 
vores webside: www.snogekaer.com 
 
Bestyrelsen 
 
 
Slåning af skråningen. 
Det er nu lykkedes, med hjælp fra en af 
vore grundejere, at overbevise 
Frederikssund Kommune om, at de skal 
slå skråningen ud mod Duemosevej.  
Vi er blevet lovet, at den fremover vil blive 
slået 4 gange årligt og at de vil komme 
her i efteråret og ordne den, så den er 
klar til vinteren. 
Vi vil dog stadig minde vore grundejere 
på, at stykkerne fra hæk til fortov/vej og 
stykkerne mellem fortov og vej skal  

 
 
 
vedligeholdes af den pågældende 
grundejer. 
Desuden vil vi opfordre alle de, som har 
granit og småsten i disse stykker og evt. i 
deres indkørsler, til at feje stenene ind på 
egen matrikel, så de ikke ligger spredt på 
fortov og vej. 
 
Bestyrelsen 
 
 
Bestyrelsen reduceret. 
Bestyrelsen blev fra august reduceret til 6 
medlemmer, da Sven Pedersen var 
nødsaget til at træde ud af bestyrelsen, 
da hans byggefirma SP-Huset er i 
restance til grundejerforeningen og da 
han er impliceret i en sag, hvor 
grundejerforeningen uretmæssigt er 
blevet stævnet. 
Suppleant Gitte Brodersen har desværre 
ikke kunne indtræde i bestyrelsen, hvorfor 
vi nu kun er 6 medlemmer. 
 
Bestyrelsen 
 

http://www.snogekaer.com/
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Status på det grønne område. 
Planen for det grønne område har nu 
været til nabohøring. Der er kommet en 
del indsigelser til planen, hvor 
hovedparten af indsigelserne handler om 
boldbanen, som flere af naboerne ikke 
ønsker – i hvert fald ikke med planens 
nuværende placering. Bestyrelsen har 
kommenteret indsigelserne og fastholder 
planen i sin nuværende form, dog med 
mulighed for at sløjfe boldbanen. 
For at Frederikssund Kommune kan gå 
videre med sagen og godkende den i 
byrådet, skal den samlede plan 
godkendes og vedtages på en 
generalforsamling. En skitse over planen 
samt kommentar til planen vil være at 
finde på vores webside. 
 
Cathrine Axelsen, Formand  

 
 
Ekstraordinær Generalforsamling. 
Pga. ovenstående indkalder bestyrelsen 
til ekstraordinær generalforsamling 
torsdag d. 27. november 2008 kl. 19.00. 
Generalforsamlingen afholdes i 
Rejsestalden, Hovedgaden 29A, 3630 
Jægerspris.  
Indkaldelsen med dagsorden udsendes 
senest 14 dage inden ovenstående dato.  
Vi håber, at mange grundejere møder op, 
trods kort varsel. 
 
Bestyrelsen 
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