
  GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK

Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Erik Nedahl, Nivåpark 37, 2990 Nivå 

Nivå, 8. marts 2023 

Kære beboer i Nivåpark 1-48 

Hermed følger indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nivåpark. 

Generalforsamlingen afholdes den 29. marts 2023 kl. 19:30  
på Nivå Skole Nord, Mariehøj 501, 2990 Nivå (Klasselokale 7A N2.07) 

Der var ikke desværre ikke plads på biblioteket. 

Der er kun siddeplads til ca. 20 personer i lokalet, så vi vil gerne denne gang opfordre til at de 
enkelte huse kun deltager med 1 person. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 





        GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK 
 

Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Erik Nedahl, Nivåpark 37, 2990 Nivå 

Nivå, den 8. marts 2023 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2023 kl. 19:30 

Generalforsamlingen afholdes i klasselokale 7.A på Nivå Skole Nord 

Dagsorden (iflg. § 11 i vedtægterne): 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden (vedlagt). 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 (vedlagt). 

4. Forslag: 

Forslag fra bestyrelsen 
a) Bestyrelsen foreslår at Generalforsamlingen vedtager at nedlægge Vejfonden, og overfører det resterende beløb 

til foreningens formue.  

Eventuelle forslag fra medlemmerne 
Rettidige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 22. marts 2023 – gerne på mail til 
nivaapark@gmail.com 
 
Der er indkommet to forslag fra medlemmerne allerede: 
 b) Haveudvalget ang. etablering og vedligeholdelse af yderligere grønne tiltag 
 c) Anlæggelse af fliser på hjørnet ved stamvejens udmunding i Niverødvej 
 

5. Fastsættelse af kontingent, samt vedtagelse af budget for 2022. (Vedlagt) 

6. Valg af bestyrelse. Iflg. § 19 består bestyrelsen af 5 medlemmer. 
 

På valg i ulige år:  På valg i 2023 er: 
 Formand   Erik Nedahl   Hus 37  Modtager genvalg 
 Bestyrelsesmedlem  Jesper Grandt   Hus 10  Modtager genvalg 
 Bestyrelsesmedlem  Jens Rønnow   Hus 44  Modtager genvalg  
 

På valg i lige år:  På valg i 2024 er: 
Kasserer   Anne Leth   Hus 14  Ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem  Annette Vasstrøm  Hus 3  Ikke på valg 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
 Nuværende suppleanter er: 

1. suppleant Arne Hansen, Hus 31  
2. suppleant Esben Aaby-Nielsen, Hus 28 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant 
Nuværende er: 
Revisor Morten Clauson-Kaas, Hus 2 

9. Eventuelt. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 

Marts 2023 

mailto:nivaapark@gmail.com




        GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK 
 

Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Erik Nedahl, Nivåpark 37, 2990 Nivå 

Bestyrelsens beretning 2022-23 
 
Generalforsamling 2022 og sammensætning af bestyrelse: 
Seneste ordinære generalforsamling blev heldigvis ikke påvirket kalendermæssigt af udefra kommende 
faktorer, og afvikling skete således planmæssigt april 2022. 
Bestyrelsens beretning for den gældende periode blev præsenteret og godkendt. Regnskab for 2021 samt 
budget for 2022 blev præsenteret og godkendt. Kontingent til foreningen på 700 kr. pr. kvartal blev 
foreslået videreført uændret og godkendt. 
Visse medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen var på valg, og sammensætningen var efter valget 
følgende: 
 
Bestyrelse: 
Formand Erik Nedahl    Hus nr. 37 
Kasserer Anne Leth    Hus nr. 22 
Næstformand Jesper Grandt   Hus nr. 10 
Sekretær Jens Rønnow    Hus nr. 44 
Medlem Annette Vasström   Hus nr. 3 
 
Suppleanter til bestyrelse: 
1. Suppleant Arne Hansen   Hus nr. 31 
2. Suppleant Esben Aaby-Nielsen  Hus nr. 28 
 
Revision: 
Revisor Morten Clauson-Kaas   Hus nr. 2 
Suppleant Ubesat position 
 
Aktiviteter 2022-23: 
Konstituering af bestyrelsen: 
Jesper Grandt fortsætter som næstformand. 
Jens Rønnow fortsætter som sekretær. 
 
Lokalplan Nivå Bymidte: 
Bestyrelsen har i 2022 udført et større arbejde i forbindelse med Fredensborg Kommunes videreførelse af 
Lokalplanens fase 2 for Nivå Bymidte. Som de fleste sikkert vil vide, var der sidste år en såkaldt høringsfase, 
hvor Nivåparks bestyrelse blandt andet havde en god og konstruktiv dialog med Nivåvænges ditto. 
Nivåparks bestyrelse havde endvidere et foretræde for det ansvarlige udvalg på rådhuset, hvor vi 
præsenterede synspunkter og argumenter omhandlende arkitektur/byggehøjder, vejføringer til og fra og i 
området, typen af trafik på disse veje samt eventuel støjværn mod denne. Alt dette er efterfølgende også 
blevet udmøntet i et længere, skriftligt høringssvar fra Nivåpark, som ligeledes er distribueret til 
grundejerne i Nivåpark. Vi lavede en ganske stor og seriøs indsats for at gøre kommunen klart, at 
Lokalplanen indeholdt en række særdeles uhensigtsmæssige – og tilnærmelsesvis uacceptable – 
perspektiver, men alt sammen resulterede det i, at kommunen i al sin visdom fandt på, at fastsættelse af 
hastighed på Niverødvej til 30 km/t måtte være et plaster på såret for den omstændighed, at de i øvrigt 
undlod at forholde sig til vores indsigelser. 
Så der står den i dag, og bestyrelsen kender i skrivende stund ikke videre til projektets status og fremdrift. 
 
Plan for implementering af solenergi i Nivåpark: 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en grundejer i foreningen vedrørende etablering af solenergi. 
Anmodningen blev i første omgang sendt til Fredensborg kommune, som ifølge vores forståelse af 
henvendelsen har skudt den videre til Nivåparks bestyrelse med henblik på udformning af en samlet plan 
for opsætning af infrastruktur til solenergi i foreningen. 
Som udgangspunkt mener bestyrelsen, at Fredensborg kommune på denne måde kommer ret nemt, og for 
nemt omkring dette spørgsmål. Dernæst kunne vi have en forestilling om, at vi kunne udforme 
oplæg/forslag/endelige planer, som alligevel ville blive ”skudt ned” af kommunen, i fald det ikke måtte leve 
til regler og forordninger. Vi tillader os derfor i bestyrelsen at ”skyde den tilbage” til kommunen med 
henvisning til, at det i denne kontekst må være kommunens ansvar og opgave at udforme retningslinjer for 
grøn omstilling, som ligger indenfor lokalplanens direktiver. 
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Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Erik Nedahl, Nivåpark 37, 2990 Nivå 

Vedtægtsændringer: 
Bestyrelsen har i perioden behandlet muligheden for vedtægtsændring vedrørende indbetaling af 700 kr. 
som initialt indskud til foreningen ved indflytning. Bestyrelsen vurderer, at foreningens aktiviteter i 
forbindelse med ejerskifte legitimerer dette indskud og finder således for nuværende ikke grundlag for at 
skulle foretage vedtægtsændringer i den henseende. 
Behov for øvrige ændringer i vedtægter har bestyrelsen ikke taget stilling til endnu, men vil arbejde videre 
med det i den kommende periode. 
 
Vestliggende gangstier: 
Behovet for reparationer på stierne 1+2 er ikke presserende, men vil naturligvis løbende blive vurderet. 
 
Reparation af asfalt på stikveje: 
Bestyrelsen har fortsat en opgave vedrørende udbedring af revner i asfaltbelægningen på stikveje i 
Nivåpark. Det forventes, at arbejdet med dette iværksættes vinterperioden 2023-2024, og der vil blive 
taget kontakt til firmaet Colas med dette formål. 
 
Ådalens legeplads på Nivåparks sydlige græsareal: 
Ådalen påbegyndte i løbet af 2022 deres arbejde med at renovere legepladsen syd for Nivåpark. Dejligt at 
se, at der er skred i aktiviteterne, som vi i Nivåparks bestyrelse forestiller os bliver afsluttet i løbet af 2023. 
Vi forventer ligeledes snarligt at betale det lovede bidrag til projektet og har i den sammenhæng bedt 
Ådalen om en status og prognose for færdiggørelse. 
 
Diverse: 
Vedligehold af grønne arealer: 
DM plæneklip er vores leverandør til klipning af græsset på alle grønne fællesarealer samt beskæring efter 
behov. Vi fortsætter kontrakten. 
 
Vedligehold af stikveje og gangstier: 
Firmaet Den grønne Gren er vores leverandør vedrørende snerydning og saltning. Vi fortsætter kontrakten. 
 
Klipning af foreningens hække: 
Der er ingen ændringer til Grundejerforeningens de facto praksis vedrørende hækklipning, der betyder, at 
den enkelte grundejer som udgangspunkt selv sørger for klipning af sin hæk. Er der imidlertid et særligt 
behov for hjælp til dette arbejde, rettes der på vanlig vis henvendelse til bestyrelsen, som herefter vil 
vurdere og sørge for, at klipningen udføres af foreningens gartner på foreningens regning. 
Der er siden sidste Generalforsamling blevet udført en del beskæring af foreningens forskellige træer. Vi 
håber således, at vi med imødekommelsen af dette behov for en periode ”har fået taget toppen” af denne 
del af foreningens vedligehold af grønne områder. 
 
Fælles havedag og øvrige ”grønne” initiativer: 
Der blev i 2022 dannet en ”grøn” arbejdsgruppe, som i den vestlige del af foreningens grønning med stor 
flid og entusiasme har arbejdet med etablering og tilplantning af bede samt rydning og tilsåning af område 
til vilde blomster – alt sammen i den hellige biodiversitets tjeneste. Stor tak og cadeau til havegruppen, som 
endvidere har udformet et forslag til at arbejde videre i det spor – dokumentet er vedlagt GF materialet. 
 
Til gengæld fik vi ikke afholdt en fælles havedag i 2022. Det ville da være herligt, hvis nogen i foreningen vil 
tage initiativ til dette i 2023, en aktivitet der ikke mindst også fremmer det sociale fællesskab i foreningen. 
Jeg er sikker på, at der kan hentes inspiration hos havegruppen til iværksættelse af aktiviteter. 
 
Vejtræer på stikvej 4: 
Den tidligere omtalte havegruppe i Nivåpark, som jo er en tværgående gruppe for hele foreningen, har 
været så venlige at lave et grundigt oplæg til plantning af vejtræer på stikvej 4. Mange tak for det. En 
afstemning indenfor de foreslåede muligheder viser et signifikant flertal for en variant af paradisæble, som 
således vil blive plantet så snart biologi og klima understøtter dette. De berørte og relevante grundejere på 
stikvej 4 vil i den forbindelse blive rådspurgt vedrørende placering af træerne. 
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Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Erik Nedahl, Nivåpark 37, 2990 Nivå 

Foreningskontingent: 
Bestyrelsen har modtaget forslag om, at der laves en indbetalingsplan med faste datoer, som således kan 
danne grundlag for oprettelse af en automatiseret betalingsaftale og på den måde også medvirke til at 
forhindre utilsigtet restance. 
 
Hussalg: 
Nivåpark nr. 22 er blevet solgt og endnu en gang velkommen til husets nye ejere (som jo efterhånden 
allerede har boet her et stykke tid). Vi håber, at I føler jer godt tilpas i Nivåpark. 
Senest er nr. 15 kommet til salg. Vi imødeser at modtage nogle nye husejere, der også vil blive lige så glade 
for at bo her, som vi andre er ����. 
 





Grundejerforenngen Nivåpark 
 Regnskab 2022 

 
ÅR 2022 ÅR 2021 ÅR 2020 ÅR 2019

Indtægter 
Medlems Kontingenter  134.400,00                134.400,00                134.400,00                134.400,00                
Medlems Kontingenter  Vejfond -                              67.584,00                  
Norfors. Tilskud til Asfalt - vej 1 -                              
Diverse indtægter 3.800,00                    3.308,00                    700,00                       
Renter, indestående bank -                              45,97                          

I alt Indtægter 134.400,00               138.200,00               137.708,00               202.729,97               

Udgifter  
Vedligeholdelse grønne arealer
 - Græsklipning m.v. 28.667,20                  33.187,50                  43.681,25                  47.626,25                  
 - Godskrivning af hensættelse -                              14.250,00-                  
 - Hækklipning, sommerklipning 25.638,13                  29.665,00                  23.968,75                  12.721,88                  
 - Beskæring af Træer etc, 23.708,75                  -                              25.954,25                  6.151,25                    
 - BioDiversitet  / Legepladstilskud 13.417,91                  -                              737,50                       
 - Snerydning, vintervedligeholdelse 25.531,25                  41.750,00                  4.062,50                    13.031,25                  

I alt Vedligehold 116.963,24               104.602,50               98.404,25                  65.280,63                  
Veje og stier,  reparation og fornyelse

 - Reparation, stier -                              16.015,00                  -                              13.037,50                  
 - Asfaltreparation, revneforsegling 5.156,56                    

i alt Veje & Stier 5.156,56                    16.015,00                  -                              13.037,50                  
Administration

 - Kontorhold 1.785,94                    1.311,22                    636,74                       1.550,84                    
 - Generalforsamling 736,20                       671,30                       307,80                       465,65                       
 - Forsikring / Dong El 3.794,13                    3.493,74                    4.044,23                    4.688,29                    
 - Gebyrer 3.200,00                    3.200,00                    -                              300,00                       

i alt Administration 9.516,27                    8.676,26                    4.988,77                    7.004,78                    
 - Vejfond renter  netto 897,99                       733,98                       

I alt Udgifter 132.534,06               129.293,76               103.393,02               85.322,91                  
Drifts resultat 1.865,94                    8.172,26                    34.314,98                  117.407,06               

Ovf. Vejfond /renter 897,99                    733,98                    -                           -                           
Årets resulat 2.763,93                    8.906,24                    4.044,23                    4.688,29                    

AKTIVER 
Nordea 216.394,20               228.501,52               209.936,53               155.652,80               
Vejfond 68.762,73                  69.660,72                  70.394,70                  70.394,70                  
Tilgodehavende kontingent 2.800,00                1.400,00                -                           -                           

287.956,93            299.562,24            280.331,23            226.047,50            

PASSIVER 
Egenkapital Primo 265.909,74            257.737,48            223.422,50            546.715,44            
Henlæggelse til Vejfond primo 69.660,72              70.394,70              70.394,70              443.464,73            

196.249,02            187.342,78            153.027,80            103.250,71            
Årets resultat 2.763,93                8.906,24                34.314,98              49.777,09              
Overført resultat 199.012,95            196.249,02            187.342,78            153.027,80            
Henlæggelse til Vejfond ultimo 68.762,73              69.660,72              70.394,70              70.394,70              
Egenkapital ultimo 267.775,68            265.909,74            257.737,48            223.422,50            
Forudbetalt kontingent 1.400,00                700,00                    -                           -                           
Hensættelser 18.781,25              32.952,50              22.593,75              2.625,00                
Total 287.956,93            299.562,24            280.331,23            226.047,50            





REALISERET / BUDGET 2022 G R F 

ÅR 2022 Budget 2022 Afvigelse 

Indtægter 
Medlems Kontingenter 134.400,00-   134.400,00   -   
Medlems Kontingenter  Vejfond -   
Norfors. Tilskud til Asfalt - vej 1 -   
Diverse indtægter -   
Renter, indestående bank 77,56-   77,56-   

I alt Indtægter 134.477,56-   134.400,00   77,56   77,56  

Udgifter Udgifter
Vedligeholdelse grønne arealer
 - Græsklipning m.v. 28.667,20  50.000,00  21.332,80   
 - Godskrivning af hensættelse -  -   
 - Hækklipning, sommerklipning 25.638,13  20.000,00  5.638,13-     
 - Beskæring af Træer etc, 23.708,75   30.000,00   6.291,25   
 - BioDiversitet  / Legepladstilskud 13.417,91   - 13.417,91-   
 - Snerydning, vintervedligeholdelse 25.531,25   20.000,00   5.531,25-    

I alt Vedligehold 116.963,24   120.000,00   3.036,76   gevinst 3.036,76   
Veje og stier,  reparation og fornyelse

 - Reparation, stier -   
- Asfaltreparation, revneforsegling 5.156,56   22.000,00   16.843,44   

i alt Veje & Stier 5.156,56   22.000,00   16.843,44   gevinst 16.843,44  
Administration

 - Kontorhold 1.785,94   2.000,00   214,06   
 - Generalforsamling 736,20   1.000,00   263,80   
 - Forsikring / Dong El 3.794,13   5.000,00   1.205,87   
 - Gebyrer 3.200,00   1.800,00   1.400,00-     

i alt Administration 9.516,27  9.800,00  283,73   gevinst 283,73  
 - Vejfond renter 975,55   - 975,55-   ekstra 975,55-  

I alt Udgifter 132.611,62   151.800,00   19.188,38   
Drifts resultat 1.865,94-  17.400,00   19.265,94   19.265,94  

Ovf. Vejfond /renter 
Årets resulat 1.865,94-  17.400,00   19.265,94   

Realiseret Budgetteret Forøgelse af 
overskud underslud årets overskud 

Indestående bank pr. 31. december: år 2022
Foreningskonto 209.238,79   
Grundkonto 7.155,41  

Vejfond 68.762,73   

Regnskab  for Vejfonden 2022 år 2022 år 2021 år 2020 år 2019 

Primo saldo 69.660,72 70.394,70 70.394,70 443.464,73
indtægt : opkrævning 0,00 0,00 0,00 67.584,00
ovf. Vejfond renteindtægt 77,56 0,00 0,00 45,97
i alt indtægter 77,56 0,00 0,00 67.629,97

udgifter:  Colas m.fl. 0,00 0,00 0,00 440.550,00
Gebyr / negativ rente 975,55 0,00 0,00 150,00

975,55 0,00 0,00 440.700,00

Saldo ultimo 68.762,73   70.394,70   70.394,70   70.394,70   
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Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Erik Nedahl, Nivåpark 37, 2990 Nivå 

FORSLAG a) 
 
Der blev i regnskabsåret 2010 første gang indbetalt til Grundejerforeningens vejfond, som blev oprettet af en 
generalforsamling med det formål at opspare de fornødne midler til at kunne forny asfaltbelægningen på de 4 
veje som befinder sig på grundejerforeningens område. 
 
Efter at asfaltarbejdet for nogle år siden blev udført henstod der stadig et pænt beløb i Vejfonden. 
 
Da der kun kan disponeres over disse midler gennem en generalforsamlingsbeslutning besværliggør dette i 
nogen grad foreningens arbejde. 
 
Bestyrelsen foreslår derfor at vejfonden officielt nedlægges, og at de tiloversblevne midler indgår i 
foreningens almindelige formue. 
 
Forslag til generalforsamlingen:  
De i Vejfonden bogførte midler overføres til Grundejerforeningen Nivåparks formue, og Vejfonden nedlægges. 
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FORSLAG b) 
 
 
Status fra Haveudvalget på projekt ”biodiversitet på de grønne arealer” 
 
Generalforsamling 2023 
 
På generalforsamlingen 2022 blev det besluttet at iværksætte nogle grønne projekter på vores 
fællesarealer. Følgende er gennemført i 2022: 
2 planteøer 
Planteøerne er placeret på græsarealerne nord for stikvej 3 og 4, de har hver en diameter på ca 2,5 m. 
1) Der er plantet 3 ribsbuske samt timian og lavendler med skovjordbær som bunddække. 
(Planteøen nord for stikvej 3). 
2) Her er sat 3 solbærbuske samt merian og storkenæb med skovjordbær som bunddække. 
(Planteøen nord for stikvej 4). 
Erfaringer: det har været nødvendigt at vande planterne regelmæssigt hen over sommeren pga af varme og 
tørke. Når planterne – især bærbuskene er groet bedre til bør vanding kunne minimeres. 
Planteø 2 har vist sig at være anlagt på et forblæst hjørne – det øger udtørring og dermed behovet for 
vand, så denne placering har ikke været ideel. 
Arbejdet med at plante – men ikke mindst vandingen har været hårdt arbejde. 
Fremover: vi foreslår, at planterne får lov at ”gro til” i planteøerne. 
Der vil også fremover være behov for at nogle beboere vander i tørre perioder, luger lidt (for at hindre at 
ukrudt tager over), holder øje med planteøerne og efterplanter, hvis der er behov for det. 
 
Vilde blomster på græsskråningen ved Kirkestien 
Det blev besluttet, at så vilde blomster på græsskråningen mod Kirkestien (mellem stikvej 3 og 4) på et 
areal på 2 x 30 m. 
Vi valgte imidlertid at indskrænke arealet med vilde blomster til ca 2 m x 10 m, for at få erfaring med 
tilsåning på skråningen. 
Erfaringer: Det tog tid at få aftale med gartneren på plads, så der blev først sået frø slut maj. 
Alligevel synes vi, at det udviklede sig efter hensigten med en god variation af vilde danske blomster. 
Efter råd fra gartneren har vi ikke vandet på skråningen, og det har klaret sig fint. 
Fremover: 
Pleje af området fremover: her indhentes råd fra gartneren. 
 
Forårsløgplanter 
I starten af november blev der indkøbt og lagt løg: de er lagt i græsset ved starten af Kirkestien (v 
Niverødvej), i planteøerne og i kanten af bedet med vilde blomster. Det er: vintergækker, erantis, krokus, 
påskeliljer, scillaer og tulipaner. 
Vi inviterede de øvrige beboere til at deltage i arbejdet med at lægge løg, og ud over haveudvalget deltog 
en børnefamilie samt et friskt barnebarn. 
Erfaringer: det viste sig, at være et meget hårdt arbejde at lægge løg i græsset (v starten af Kirkestien), 
græsset/ jorden er kompakt og hård som beton. 
Der blev lagt løg ved at løfte græstørvene til side, men indtil videre (start marts) er det begrænset hvor 
mange blomster, der er dukket op af jorden både v Kirkestien - og i bedene. 
Antageligt er der behov for en større bearbejdning af jorden samt fjernelse af græstørv, hvis løgene skal 
kunne komme op på græsarealerne. 
Fremover: vi foreslår at se tiden an med de løg, der allerede er lagt, og så kan vi på en senere 
generalforsamling drøfte en fornyet indsats ift. forårsløg. 
NB! Hvis der senere skal lægges løg på græsarealer foreslår vi professionel bistand til det tunge arbejde. 
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Økonomi 
Gartner: anlæg af planteøer samt vilde blomster på skråningen: 10.700 kr 
Planter til planteøerne 1.828 kr 
Løg 739 kr 
I alt udgifter for 13.267 kr 
NB! Der var budgetteret med 19.719 kr., men der er opnået en besparelse ved at anlægge et mindre bed på 
skråningen. 
 
Konklusion 
Alle de vedtagne projekter er blevet ført ud i livet i løbet af 2022. (Dog er der ikke lagt blomsterløg i græsset 
på hjørnet af Niverødvej/Stamvejen, da vi mener at der bør anlægges en flisesti først. Se fremsat forslag). 
Arbejdet med det grønne område har været sjovt og vi er tilfredse med det, vi har opnået. Vi må dog 
konkludere, at der er behov for friske kræfter, både til vedligeholdelse af de bede, der er etableret – og ikke 
mindst, hvis nogle af de nye forslag bliver vedtaget. 
Haveudvalget bistår gerne med råd og vejledning – men det hårde arbejde med at plante og vande skal vi 
være flere om. 
 
Venlig hilsen haveudvalget, 
Annette Vasstrøm, Pia Bødtker, Lise Nørregaard Christensen og Anne Birgitte Sørensen - 6.3.23 
 
 
Forslag til generalforsamlingen 2023 - forslag b) 
Haveudvalget foreslår følgende til Nivåparks fællesarealer: 
 
1. At der sås vilde blomster på højen – øverste del af græsarealet langs Kirkestien 
Begrundelse: det vil se flot ud og være til gavn for sommerfugle, bier og andre insekter 
Anslået udgift: 6.- 8.000 kr. til gartner og blomsterfrø 
 
2. Etablering af bede på græsplænen bag Hus 14 og Hus 35 (mellem stikvej 2 og 3) 
Her står i dag 2 ældre bænke og der er et område på ca 3 x 3 m med fliser i græsset. 
Vi foreslår at fliserne fjernes således at en kant af fliser bevares og der til plantes i 2 aflange bede 
med bærbuske og krydderurter. Der lægges et jordforbedrende lag muld inden plantning. 
Begrundelse: det vil se flot ud og være til gavn for sommerfugle, bier, andre insekter – og 
mennesker. 
Anslået udgift: 10.000 kr til anlæg og nye planter. 
NB! Nogle af fliserne kan genanvendes ift. forslaget om fliser ved hjørnet af Stamvejen og 
Niverødvej – se forslag om dette. 
 
Hvis disse forslag vedtages på Generalforsamlingen kræver det samtidigt, at der er beboere, der vil stå for 
etablering af forslagene – ikke mindst forslag 2. 
 
Venlig hilsen haveudvalget, 
Annette Vasstrøm, Pia Bødtker, Lise Nørregaard Christensen og Anne Birgitte Sørensen 
6.3.23 
 
 
 
 
  



        GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK 
 

Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Erik Nedahl, Nivåpark 37, 2990 Nivå 

FORSLAG c) 
 
Forslag til generalforsamlingen 2023 
 
Med de mange parkerede biler langs med Nivåvænges hæk, er det nødvendigt af trafiksikkerhedsmæssige 
grunde, at man, når kursen er mod Nivå’s Station eller resterne af Nivå Center, at man holder sig tæt op af 
Nivåparks bebyggelse på det lille græsareal langs Stamvejen. 
 
Bilerne kommer hurtigt rundt om hjørnet fra Niverødvej nedad Stamvejen og kommer dermed også mod de 
gående på Stamvejen, som ofte må kaste sig ind mod Nivåpark-husene for ikke at blive påkørt. 
 
Der er behov for et ”flisebelagt helle” på hjørnet, hvor man kan stå i sikkerhed og afvente, at bilisterne er 
kommet forbi ned ad Stamvejen, samt de hurtigt cyklende på cykelstien på deres elcykler m.m. også har 
passeret. 
 
Fliserne til ”et helle”, har vi, jfr. Forslag 2 fra haveudvalget, d.v.s. genbrug, og der vil kun være tale om løn 
til Dennis for optagning og nedlægning af fliser i et begrænset omfang. 
 
Med venlig hilsen Haveudvalget 
Annette Vasstrøm, Pia Bødtker, Lise Nørregaard Christensen og Anne Birgitte Sørensen 
  





 Vedtaget
Budget 2023 Budget 2022

  Indtægter Indtægter

Kontingent - ordinært  (Note 1) 48 x 700 x 4 134.400 134.400
Indskud, rykkergebyr etc. 0 0
Renter, indestående bank 0 0
I alt Indtægter 134.400 134.400

Udgifter Udgifter
Vedligeholdelse grønne arealer
 - Græsklipning m.v. 50.000 50.000
 - Hækklipning, sommerklipning 20.000 20.000
 - Beskæring af hække. Træer etc, 30.000 30.000
 - BioDiversitet  / Legepladstilskud  15000 20.000 0

 - Snerydning, vintervedligeholdelse  25.000 20.000
145.000 120.000

Veje og stier,  reparation og fornyelse
 - Reparation, stier 0 0
 - Nyplantning vej 4 20000 20.000
 - Asfaltreparation, revneforsegling 33750 35.000 22.000

55.000 22.000
Administration
 - Kontorhold 2.000 2.000
 - Generalforsamling 1.000 1.000
 - Forsikring / Dong El 5.000 5.000
 - Gebyrer 1.800 1.800

9.800 9.800

I alt Udgifter 209.800 151.800
Drifts resultat -75.400 -17.400

 - Overføres fra vejfond (Note 2)  68750 68.750 0
Årets resultat -6.650 -17.400

(Underskud) (Underskud)

Note 2
Bidrag til Vejfonden er ophørt med udgangen af 2019, som besluttet ved generalforsamlingen i 2019 
Forslag for 2023.: Indestående saldo anvendes til BioDiversitet, Legepladstilskud, Nyplantning af vejtræer vej 4, asfaltarbejde 
Restsaldo overføres til drift  

Manglende betaling af såvel kontingent som rykkergebyr og renter betragtes jf. Vedtægtens § 6, stk.5
som restance til foreningen
Rykkergebyr fastsættes til kr. 100,- pr. udsendt rykker. Der opkræves 2% i rente pr. påbegyndt måned.

Likviditets budget 2023  Budget 2023  

Primo indestående bank 216.394
Skyldige omkostninger vedr. 2022 17.381
Kontingent og andre indtægter 134.400
Udgifter iflg. Budget -209.800
Oveført fra nedlagt Vejfond 68.673
Ultimo Indestående bank/giro  227.048

Primo Vejfond 68.763
Overført til drift -68.763
Ultimo vejfond 0

Likvider i alt 227.048

GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK
Forslag til Budget for regnskabsåret 2023

Note 1
Kontingent som vedtaget ved generalforsamlingen i 2015, kr. 700,- pr kvartal.





        GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK 
 

Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Erik Nedahl, Nivåpark 37, 2990 Nivå 

 
 

FULDMAGT 
 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nivåpark den 29. marts 2023 
 

 
HUS nr.: __________ 

 
giver hermed fuldmagt til at 

 
HUS nr.: __________ 

 
kan stemme på mine vegne ved afstemninger på 

generalforsamlingen.   
(Der kan ikke gives fuldmagt til afstemning om enkelte punkter) 

 
 

Nivå d.______________ Underskrift_________________________ 
 
 
 
§ 12. Adgang 
Stk. 1   
Ethvert af foreningens medlemmer med ægtefælle, værge eller kurator har adgang til generalforsamlingen enten 
personligt eller ved fuldmægtig, der må være forsynet med fuldmagt. Fuldmagt er ikke fornøden, såfremt et medlem 
giver møde ved ægtefæller eller advokat. (§ 13. stk. 1)  
  
Stk. 2   
Fuldmagt overleveres dirigenten, forinden stemmeafgivning finder sted. Ingen husstand kan dog have mere end én 
fuldmagt. (§ 13. stk. 1) 
 
Stk. 3.   
En repræsentant for Fredensborg Kommune kan uden stemmeret deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.  (§ 13. 
13. stk. 2) 
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