
Grundejerforeningen 

Skorpionen 73 
3650 Ølstykke 

www.skorpionen73.dk • bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 
Ordinær generalforsamling den 13. marts 2019 kl. 19:00 

Tilstede: 

Fremmødte 42 

Fuldmagter 3 

Total 45 

1 Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår advokat Michael Jacobsen fra Advodan i Hillerød. 

Michael blev valgt enstemmigt uden modkandidater. 

Dirigenten (Michael) erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet, indkaldt og beslutningsdygtig i 
henhold til vedtægterne. Ingen indvendinger fra de fremmødte grundejere. 

2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Formanden (Anette) startede fremlæggelse af årsberetningen omkring 

• Konstituering 
• Sommer og vinter vedligeholdelse 
• Status på projekter udført i 2018 
• Ladestandere til El-biler 

Næstformanden (Dennis) tog ordet ved information om ladestandere til El-biler hvortil der blev 

stillet spørgsmål, herunder: 

Hvor mange standere drejer det sig om, tidsplan for opsætning, betalingsform for el-forbruget, 

f.eks. en form for NemID, som bliver brugt andre steder. Derudover blev det oplyst, at de lednin-

ger/kabler Grundejerforeningen har p.t. ikke kan bære opsætning af ladestandere. 

Det blev nævnt at man evt, kunne lade det være op til de grundejere, der ønsker el-biler at betale 

og trække el fra eget hus og skulle være for egen regning. Svar fra Dennis var, at dette betyder der 
ville være opgravning af fliser og grønne arealer for hver gang en grundejer, skal havde ført kabler 

ud til carportene, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 

Dennis sluttede med at sige, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af grund-

ejere der er villige til at arbejde videre med muligheder og skønnet beløb. Man kan melde sig til 

Dennis for deltagelse i en arbejdsgruppe efter generalforsamlingen. 

• De gamle gas-huse, hvad de kan bruges til eller skal de fjernes 

Kasserer (Mette) tog nu over angående de gamle gas-huse, hun foreslog at der også her nedsæt-

tes en arbejdsgruppe, som skal komme med gode forslag til hvad husene kan bruges til eller helt 
fjernes. Man kan melde sig til Mette for deltagelse i en arbejdsgruppe efter generalforsamlingen. 
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• Ny ordning fra Egedal kommune for dagrenovation og andet affald 

Næstformanden (Dennis) tog igen over og fortalte om vores møde med Kommunen angående den 
nye ordning for dagrenovation og andet affald. 

Formanden tog nu over og fik afsluttet beretningen. 

• Belysning 
• Forskønnelse af området 
• Lokalplan og vedtægter 
• P-pladser for trailer 

Herefter blev beretningen taget til efterretning. 

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Formanden (Anette) forelagde regnskabet og gennemgik regnskabsposterne. 

AFSTEMNING: Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

4 Fremlæggelse og behandling af forslag fra grundejere og bestyrelse. 

a) Forslag fra Krebsen 54 - Udvidelse af haven. 

Grundejeren fremlagde sit forslag om udvidelsen, han ønskede at få brugsret over det stykke 
græsplæne som ligger i forlængelse af deres matrikel og flytte hegnet ud så haven blev det 
større. 

Der blev dialog omkring forslaget: 

Der blev spurgt om målene for arealet, hvortil der blev svaret, det ville dreje sig om 3 meter ud 
mod fliserne, således der vil være 60 cm fra hegn til fliserne i matriklens længde. 

Ville det evt, blive dyre i ejendomsskat for Kr. 54. Hertil blev saver, nej da det er grundejerfor-
eningens område. 

Foreslog at der blev nedsat et udvalg til at se på eventuel udvidelse af matrikler i området. Der 
taltes om der evt, skulle udarbejdes lejeaftale på udvidelsen eller det var gratis. 

Nogle mente området ville komme til at se fjollet ud. 

Der var lidt forvirring omkring vedligeholdelsespligt og brugsret på de omtalte områder. Besty-
relsen svarede, at der ikke er brugsret (bebygges eller inddrages til egen matrikel uden en ge-
neralforsamlingsbeslutning) men vedligeholdelsespligt, som tidligere er vedtaget på en Gene-
ralforsamling. 

AFSTEMNING: Forslag 4 a) blev ikke vedtaget, 1 for 41. imod og 3 blanke 

b) Forslag fra Krebsen 54 - Opsætning af varmepumpe. 

Ejeren fremlagde selv sit forslag. Vil gerne sætte varmepumpe op på det stykke græsplæne, 
som er ud mod parkeringspladsen, har ikke plads i haven. 

Der blev dialog omkring forslaget: 

Mente at man kun måtte anvende gas som opvarmning. Svar fra bestyrelsen, at den primære 
opvarmning skal være gas og man må gerne anvende supplerende varme, varmepumper der er 
opsat i egen gårdhave, solceller og solfanger på tag. 
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Det blev bemærker at der allerede var sat varmepumper op i området uden for grundejerens 
have. Men skulle ikke kunne sætte f.eks. varmepumpe op uden for sin gårdhave, hvad vil det 
næste blive. 

AFSTEMNING: Forslag 4 b) blev ikke vedtaget, 11 for, 28 imod og 6 blanke. 

Bemærkning: Med resultat af denne afstemning, er det ikke tilladt at opsætte varmepumper 
udenfor egen gårdhave, dvs, ved og på betonfacaderne. Dette gælder også, 
der hvor grundejere har opsat varmepumper udenfor gårdhaven. 

c) Forslag fra bestyrelsen - Nye træer og buske/planter 

Formanden (Annette) fremlagde forslaget, med bemærkning om at det er erstatning for træer 
og buske som er gået ud og udfyldning af de "huller" der er kommet i.f.m. fældning i randbe-
plantningen. 

Der blev gjort opmærksom på, at der i.f.m. ny motorvej kunne komme støjproblemer, så en 
"støjvold" var måske noget man skulle have i tankerne ved randbeplantningen. 

AFSTEMNING: Forslag 4 c) blev enstemmigt vedtaget. 

d) Forslag fra bestyrelsen - Nedrivning af antennehus i Vandmanden. 

Formanden (Anette) oplyste at penge allerede var godkendt i 2017, men på grund af at YouSee 
havde ledninger huset var det ikke blevet fjernet, nu har YouSee fjernet dem alle, så huset nu 
kan rives ned. 

AFSTEMNING: Forslag 4 d) blev enstemmigt vedtaget. 

e) Forslag fra bestyrelsen - Maling af carportenes frontstykke og tværlægte til første stolpe. 

Formanden (Anette) fremlage forslaget med bemærkning om at lægten hvor carportnr. Er 
monteret (for og underside) og tværlægte til første stolper virkelig trænger meget til maling. 

AFSTEMNING: Forslag 4 e) blev enstemmigt vedtaget. 

Forslag fra bestyrelsen - Maling af beton el-huse. 

Formanden (Anette) fremlage forslaget med oplysning om at de to beton el-huse står hen-
holdsvis på P-pladsen i Skorpionen og Krebsen og trænger til en gang maling, så de ikke længe-
re er en øjebæ. 

Bemærkninger til forslaget: 

Spørgsmål var om el-husene og gas-husene var et og samme. Svar, nej der er tale om to for-
skellige huse og placering. El-huser er stadig i brug da de indeholder transformer m.m. til om-

rådet. 

AFSTEMNING: Forslag 4 f) blev enstemmigt vedtaget. 

Forslag fra bestyrelsen - Etablering af "Små" stier og nedkørsel (ramper) ved trapper. 

Formanden (Anette) fremlagde forslaget med oplysninger om hvor der mangler stier og er-
statning for allerede "trampet stier" samt nedkørsler (ramper) til f.eks. barnevogne og hvor 
man blev fri for at gå en storomvej eller gå henover græsset. 

Man blev dog bedt om, at der blev tænkt over køreramper og mulighed for trapper så evt. 
hjælpere kunne gå i sikkerhed på det pågældende sted. 

AFSTEMNING: Forslag 4 g) blev enstemmigt vedtaget. 
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h) Forslag fra bestyrelsen - Legeplads, udskiftning af kanten. 

Formanden (Anette) fremlagde forslaget og fortalte at trærammen om legepladsen bør udskif-

tes, da den er i så dårlig stand, at den kan være til fare for at der kommer nogle til skade eller 
går helt fra hinanden så faldunderlaget (småsten) glider ud på græsplænen. 

Et spørgsmål gik på om aftalen om eftersyn af legeplads er opsagt. Svar nej, men det er kun 
redskaberne der bliver efterset og vedligeholdt, vi står selv for anden vedligehold af legeplad-

sen. 

AFSTEMNING: Forslag 4 h) blev enstemmigt vedtaget. 

i) Forslag fra bestyrelsen - Opsætning og tømning af affaldsbeholder. 

Formanden (Anette) fremlagde forslaget med bemærkninger om at det måske ville give større 
incitament til at opsamle sit affald, og smide det i de omtalte affaldsbeholdere der var forsla-
get med tanke på hvad der bliver smidt på de grønne områder og P-pladserne. 

Der blev dialog omkring forslaget: 

Tømningen skulle evt, være mere end en gang om måneden så de ikke blev over fyldt og affal-
det alligevel ville flyde i naturen. Svar - Bestyrelsen tager en snak med Trim-Havebrug om skal 

stå for opsætning og tømning. 

AFSTEMNING: Forslag 4 i) blev vedtaget med 35 for, 7 imod og 3 blanke. 

Forslag fra bestyrelsen - Oprydning i de grønne områder. 

Formanden (Anette) fremlagde forslaget om at der blev sat penge af til at der løbende vil blive 
fjernet affald, som nogle grundejere mener skal ligge i vores grønne områder og flyde. Tænk 

her på at vores grønne områder også er en del af naturen. Trim-Havebrug vil også her sørge for 

at fjerne affaldet, så vores grønne områder kan blive en fryd for øjet. 

Der blev orienteret om, at der i flere år havde være et projekt som nogle grundejere stod for 

gennem Naturfredningensforeningen om at samle affald op. Hertil blev det bemærket, at det 
altid var de samme få grundejer som deltog. 

Der var en bemærkning om hvorfor vi alle skal betale for andres "lort". - Ja, det er jo et godt 

spørgsmål lilli 

AFSTEMNING: Forslag 4 j) blev vedtaget med 44 for og 1 blank. 

k) Forslag fra bestyrelsen - Ekstraordinært afdrag på lånet eller indfrielse af lånet. 

Formanden (Anette) fremlagde forslaget og henviste til de beregningsgrundlag som var vedlagt 
som bilag til dagsordenen. Bestyrelsen, Administrationsteamet og banken var klart for Forsla-

gene 1-3 

1 Ekstraordinær afdrag indbetales senest den 1/4 2019 på kr. 500.000,-

 

2 Kassekredit lukkes 1/4 eller snares muligt 

3 Restgælden indfries med udgang af året hvis de likvide midler herefter er på over kr. 100.000,-

 

Bestyrelsen oplyste, at vi altid havde mulighed for at få et nyt lån eller kassekredit hvis vi stod 

og skulle bruge penge til stører projekter. 

Der blev dialog omkring forslaget om, hvor meget vi sparer i rente og vi skal huske på de likvide 
midler. Der blev spurgt til forskellen på forslag 3 og 4 var, hvortil Anette svarede og gave sam-

tidig oplysning om kassekreditten. 
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Bestyrelsen oplyste de trak forslag 4 og 5 under punkt 4k tilbage, så der ikke skulle stemmes 
om disse. Hertil om det så kun var forslagene 1-3 vi skulle stemme om - Svaret var ja. 

Afstemning: Forslaget 4 k) 

Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 2 blev vedtaget - 44 for, 1 blank 

Forslag 3 blev enstemmigt vedtaget 

Forslag fra bestyrelsen - Udvendig isolering af betonfacader. 

Formanden (Anette) fremlagde forslaget, med oplysning om hvad man kunne og der var mu-
lighed for som vi har vores huse liggende. 

Dirigenten (Michael) gav en juridisk oplysning om at der findes særlige regler når man dispone-
rer over fællesarealer til brugsret for grundejerne. Det betyder der skal være 3/4 for. 

Der blev dialog omkring forslaget, herunder om hele muren der skal isoleres, hvordan skal det 
se ud, nogle stier mellem husene skulle have en vis bredde, grundejerne har ansvaret for at det 
hele isoleres korrekt, hvis ikke alle fik isoleret ville der kunne komme forskydninger på vægge-
ne. Man skulle huske at hvis muren til naboen (i naboens have) blev det en nabohøring og det 
stod man selv for. 

AFSTEMNING: Forslag 4 I) blev ikke vedtaget - 20 for, 11 imod og 14 blank. 

Bemærkning: Med resultat af denne afstemning, er det ikke tilladt at fortage udvendig isole-
ring af betonfacaderne. Dette gælder også, der hvor grundejere har fortaget 
denne udvendig isolering af betonfacaderne. 

m) Forslag fra bestyrelsen - Husenes betonfacader skal fremstå i hvid farve. 

Næstformanden (Dennis) fremlagde forslaget om at det var i alles interesse at vores gårdhave-
huse fremstår velholdt og indbydende samt en fornøjelse, at se på både for naboer, gæster og 
potentielle købere. 

Der blev gjort opmærksom på at det allerede stod i lokalplanen, hvilket også er korrekt men 
dette kan fortolkes på flere måder, hvilket også bliver gjort, så forslaget er en præcisering af 
vedligehold på betonfacadernes farve. 

Hvad sker der hvis grundejerne ikke følge anvisningen. Hvem skal bestemme hvornår det skal 
males. Svar, det er grundejerforeningen og Egedal Kommune, der skal have dialog med grund-
ejeren om misligholdelse, langt hen ad vejen må det være et skøn. Men når først huset står 
gråt eller lysebrunt er tiden langt overskredet. Det blev oplyst, at hvis man bruger en ordentlig 
maling, kan det holde i op til 10 år. 

AFSTEMNING: Forslag 4 m) blev vedtaget - 44 for og 1 blank. 

n) Forslag fra bestyrelsen - Vedtægtsændring, § 5 Dagsorden for ordinær generalforsamling 
punkt 4 og 6. 

Dirigenten (Michael) oplyste om afstemningsreglerne for vedtægtsreglerne. 

Formanden (Anette) fremlagde forslaget om at man fremover i dagsorden for ordinær general-
forsamling punkt 4 og 6 sammenlægges, således alle forslag kan afsluttes med afstemning. 
Forslag med økonomiske konsekvenser skal fremgå af det forlagte budgetforslag. 
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Et enkelt spørgsmål lød, betyder dette, at grundejere der kommer med forslag til generalfor-
samlingen, skal have økonomiske konsekvenser medsendt. Svar fra bestyrelsen, ja og dette vil 

bestyrelsen gerne være behjælpelig med. 

AFSTEMNING: Forslag 4 n) blev vedtaget - 40 for, 1 imod og 4 blanke. 

(Kl. 21.30, 1 grundejer har forladt generalforsamlingen. Herefter er der 44 stemmer totalt). 

o) Forslag fra bestyrelsen - Vedtægtsændring, Kassererposten og ekstern administrator. 

Dirigenten (Michael) oplyste om afstemningsreglerne for vedtægtsreglerne. 

Formanden Anette fremlagde forslaget om at kassererposten udgår og ekstern administrator 

(som det allerede gøres i dag) foretager den daglige økonomiske og juridiske forvaltning i 

overensstemmelse med bestyrelsens instrukser. 

Et enkelt spørgsmål gik på, om der ikke stadig skulle være &.1 der har ansvaret. Svaret fra be-

styrelsen - jo intet bliver betalt uden der er en godkendelse fra 2 i bestyrelsen. 

AFSTEMNING: Forslag 4 o) blev enstemmigt vedtaget. 

5 Bestyrelsens fremlæggelse af budgetforslag for 2020 og revideret budget for 2019, der afspejler 
konsekvenserne af de fremlagte forslag under punkt 4. 

Formanden (Anette) fremlagde og begrundede budgetforslaget. 

AFSTEMNING: Budget for 2020 og rev, budget for 2019 blev enstemmigt vedtaget. 

6 Endelig afstemning om forslagene. 

Punktet udgik, ad godkendt forslag under punkt 4n. 

7 Fastsættelse af kontingent for året 2019 med baggrund i det under dagsordenens punkt 5 fremlag-
te budgetforslag og de under punkt 4 trufne beslutninger. 

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret på kr. 4.200,- årligt. 

AFSTEMNING: Kontingentsats blev enstemmigt vedtaget. 

8 Valg af kasserer. (ikke på valg i 2019) 

9 Valg af 2 medlemmer for 2 år og 1 suppleanter til bestyrelsen. 

Dennis Andersen og Janne Elfing Johansen genopstiller til bestyrelsen, og er genvalgt uden modkan-

didater for 2 år, Lars Jensen, Kr. 54 valgt for 1 år. 

2 suppleanter stiller op og er valgt: 

1: Marlene Laursen, Va. 18 

2: Bo Poulsen, Kr. 18 

10 Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant. 

2 bilagskontrollanter stiller op og er genvalgt: 

1: Leif, Kr.64 

2: Mads, Fi.16 

Bilagskontrollantsuppleant: Bente, Væ.24 er genvalgt. 
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11 Valg af ekstern revisor. 

Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med Grant Thornton Statsautoriseret, Revisionspartnerselskab. 

AFSTEMNING: Forslaget er enstemmigt vedtaget. 

12 Eventuelt 

Bestyrelsesmedlem (Mette) tog ordet, ville gerne på vegne af Grundejerforeningen sige bestyrelsens 
formand og næstformand tak for det store arbejde de udføre og den store viden omkring området de 
besidder, herefter fik de hver overrakt en kurv med lidt godt til maven og ganen. Vores elektriker fik 

også overrakt et par flasker som tak for hurtig udskiftning af vores pærer i området, og endelig fik og-

så sekretæren en erkendtlighed. 

Vi blev oplyste om at området ved Stamvejene også trænger til en kærlig hånd. 

Der blev forespurgt til Hjertestarter i området og hvad Grundejerforeningen mente om dette. Man 

blev bedt om at fremsætte emnet til næste Generalforsamling med økonomisk konsekvens. 

Dirigenten lukkede Generalforsamlingen kl. 21:50 med ønske om at der blev ryddet op, altså alle satte de-

res stol på plads. 
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Bilag - Bestyrelsens beretning 

 Konstituering 

 Den nye bestyrelse fik konstitueret sig på det først kommende bestyrelsesmøde og Mette, ny valgt 
kasserer, blev budt velkommen. Opgaver og godkendte projekter blev gennemgået og planlagt. Efter 
konstituering blev forretningsordenen underskrevet og lagt på GFL's hjemmesiden. 

 Vi måtte desværre i maj sige farvel til næstformand Kit efter kort tids sygdom. Kit har været i besty-
relsen siden 2014, og bidrog til bestyrelsens og foreningens udvikling på alle fonter. 1. suppleant Vlo-

ra indtrådte i bestyrelsen herefter, Vlora fraflyttede i november hvorefter 2. suppleant Rene indtråd-
te i bestyrelsen. 

 Sommer og vinter vedligeholdelse 

 Ny kontrakt på vedligeholdelse af de grønne områder. Vi modtog 2 tilbud i henhold til det fremsend-
te udbudsmateriale, og nogle havde ikke mulighed for at påtage sig opgaven. Ud fra tilbud og snak 
med de enkelte valgte vi Trim-havebrug.  

 Der blev også indhentet tilbud på ny aftale om vinter vedligeholdelse, og ud fra de tilbud vi modtog 
valgte vi samarbejdet med Græsrødderne. 

 Status på projekter udført i 2018 

 Belysning ved carporte 

De første lamper blev opsat i Skorpionen med henholdsvis 3W og 9W LED pære for at se hvilken lys-
styrke der var behov for. Vi har valgt at bruge 3W LED, da den giver en rigtig fin belysning på stien. 

Arbejdet blev udført af Egedal El. 

 Fældning af træer overfor Vægten, skel til Park Alle 

Der blev fortaget en gennemgribende oprydning af området med fældning af træer og fjernelses af 
buske, enkelte træer er bevaret. Derefter blev der sået græsser og i blandingen af græsserne er der 
tilført vilde blomsterfrø for at give farve til glæde for øjet og ikke mindst til gavn for de vildebier. 

 Fældning og beskæring af træer i randbeplantningen 

I november påbegyndte fældning og beskæring af træer i randbeplantningen mod Ring Syd og arbej-
det afsluttede i december. Det gik lidt træt med, at få vognmanden til at afhente affaldet men til sid-
ste lykkedes det. 

Efter fældningen og beskæringen er der nogle steder kommet huller i beplantningen. En del af bu-
skene vil komme nu når de har fået 'luft' omring sig og andre skal evt. erstattes. 

 Reparation af tagrender og stolper 

Efter en lidt turbulens tidsplan fra KASA kom projektet i gang og blev færdig midt september. 

 Maling af stolper og sternbræt på alle carporte 

Grundet den sene opstart med reparation af stolperne kom malerne senet i gang. Dette betød, at 
malerne 'løb' efter tømreren, og gik i gang så snart han var færdig med et område, da det kunne pas-
se ind i deres tidsplan med malerarbejde andre steder. Malerarbejdet blev udført af KASA og afslut-
tet den 21. september. 
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 Opgradering af YouSee fordeler bokse 

Projektet startede i uge 38 hvor der blev fortaget gravearbejde til nye strømpunkter. I uge 46 blev 
selve ombygningen af fordeler bokse fortaget, som afsluttede den 14. december. I denne periode fo-
rekom der signalafbrydelser for TV og internettet i dagtimerne. 

 Ladestandere til El-biler (nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af grundejere) 

Bestyrelsen har startet med at undersøge muligheder for opladning af elbiler i vores område. For at 
kommer videre med projektet nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af grundejere, som skal ar-
bejde med muligheder, priser og tidsplan. 

Vi må se i øjende, at der over de næste år kommer flere El-biler og plugin-hybrid biler på vejene og der-
ved også i vores område. 

 De gamle gas-huse, hvad de kan bruges til eller skal de fjernes 

De 2 gamle gas-huse, som henholdsvis stå ved Skorpionen og i Fiskene hvad kan de bruges til eller skal 
de fjernes. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af grundejere, som arbejder videre med dette. 

 Ny ordning fra Egedal kommune for dagrenovation og andet affald (beholder eller fælles opsamlingssystemer) 

Vi har holdt møde med Kommunen angående den nye ordning for dagrenovation og andet affald. Kom-
munen vil have nogle store beholdere gravet ned, hvortil vi havde svaret, det var mest ønskeligt med 
plastikspande. Her er vi nu og afventer at Kommunen tager kontakt til os for fremvisning af vores områ-
de og det videre forløb. 

 Belysning 

 Strømforbrug - lavt forbrug i fiskene 2017 pga. strømsvigt - højt forbrug i Skorpionen/Vægten 2018. 
Foreningens EL-måler er udskiftet og giver mulighed for tjek af forbrug løbende - forbrug bliver nu 
opgjort hver mdr. og ikke som før hvert årligt - mulighed for hurtig reaktion ved udsving af forbruget. 

 Udskiftning af pære - flere typer pære pga. lampetype, der udskiftes til lavest muligt Watt. 

 Udskiftning af skotlamperne - de er gamle og kan ikke mere - dette gælder også parklamperne. 

 Ledningsnettet er godt nedslidt og dårligstand mange smuler. Egedal El forslår - løsning for kabling gå 
uden om skure og hus når der skal fejlfindes eller opsættes ekstra belysning samt have styr på hvil-
ken belysning der er på det fælles net.  

 Forskønnelse af området 

 Vore gartner gør hvad de kan for at det ser pænt ud. Der er desværre nogle, som tror at fællesområ-
derne kan benyttes som losseplads.  

 Det er en fornøjelse at se hvor mange grundejere, som vedligeholder huse, hegn, skur og bedet rundt 
om huset samt firkanten. Der er desværre nogle steder, som det ligner 'øjebæ' og hvor bedet om-
kring huset ligner en 'losseplads' og firkanten en nedlagt brakmark. 

 Lokalplan og vedtægter 

Der arbejdes fortsat med dette, det er en langproces med lovgivning og regler. 

 P-pladser for trailer 

Bestyrelsen har set på et par arealet som evt. kan anvendes til parkering af trailer. Da der er en bygge-
procent som skal overholdes skal Egedal Kommune henover. Dernæst skal en generalforsamling god-
kende placeringerne og evt. omkostninger for etablering.  
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