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Formandens Og Bestyrelsens Beretning 2021 
 

 Græsted Park, den 12. februar 2022 

Året 2020 sluttede med restriktioner og nedlukninger, hvilket også betød, at vi som bestyrelse måtte sætte 

ting på pause og klare opgaverne via mail og telefon. Ja faktisk helt frem til juni måned hvor vi igen mødtes 

fysisk, da Danmark igen åbnede op på fuld styrke. Generalforsamlingen blev afholdt temmelig forsinket i 

august måned.  

 

Trods nedlukninger og forsamlingsforbud nåede vi alligevel en del opgaver. De grønne arealer blev flere 

steder klippet lidt tilbage. Andre steder blev rødder fræset væk og planeret med frisk muld og græsfrø. 

Men der er stadig meget, der kan klippes og ryddes. Derfor håber vi på i 2022 at vi kan afholde en frivillig 

arbejdslørdag, hvor vi sammen gør Græsted Park flottere.  

 

Vi har i årets løb været i kontakt med Gribskov Kommune angående vores affaldsstationer. På et møde i 

kommunen om de nye regler for affaldssortering deltog to fra bestyrelsen. Det forventes, at disse regler 

træder i kraft senest i 2023. Vores affaldsstationer bliver benyttet af udefrakommende, hvilket er til stor 

gene for grundejere i Græsted Park, der ikke kan komme af med deres affald. Vi skal i den forbindelse 

henstille til, at der ikke bliver hensat affald ved stationerne, der ikke kan være i containerne. 

 

Renovationsbilerne tager det ikke med. 

 

Gribskov Kommune vil gerne i dialog med os, når de er længere fremme i processen. En dialog vi ser frem 

til.  

 

Årets højdepunkt i Græsted Park var, at vi langt om længe fik en hjertestarter, hvilket er til glæde for alle. 

 

Alle tagrender og nedløbsrør på carportene er blevet renset af AlgeNord for carportmidlerne. 

 

Vi har i årets løb aftalt levering og montering af de sidste gelændere, hvor disse mangler eller de gamle 

trægelændere er ved at rådne. De er nu monterede og godt ser det ud.  

 

Stenen på Rønne Alle har kortvarigt været fjernet og renset for alger og snavs, og bogstaverne er igen malet 

op. Den er blevet flot. Vi mangler at plante træer, enten fordi nogle mangler, de er gået ud, eller de står i 

vejen for eventuelle beredskabskøretøjer. Derfor I årets sidste måned valgte vi at plante nye og flere 

Rønnetræer langs det store grønne område. Rønne Alle vil snart kunne leve op til sit navn igen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen   


