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Referat 
Bestyrelsesmøde den 13. maj 2019 kl. 19:00 

Tilstede:  
Anette Holm 
Dennis Andersen 
Mette Ibæk 
Lars Jensen 
Janne Elfing Johansen (Referent) 
 

Afbud:  
 

1 Spørgetid for grundejerne 
Ingen grundejere mødte op. 

2 Status på økonomi  
Økonomien er fin. 

3 Ekstraordinært afdrag på lånet og kassekredit lukkes 
Som vedtaget på generalforsamlingen er der indbetalt ekstraordinært afdrag på lånet kr. 500.000,- 
og kassekredit lukket. 

4 Nyt fra arbejdsgruppen El-biler (Dennis) 
Første møde er afholdt, der er 4 i arbejdsgruppen inkl. Dennis. Der var komme flere gode input, og 
man vil indkalde Egedal El og Tofteparkens grundejerforening til møde omkring etablering af elnet 
m.m. Man kunne også kontakte Park Alle’s grundejerforening, de er i gang med et lignende projekt. 

5 Nyt fra arbejdsgruppen om de gamle Gas Huse (Mette) 
Der har ikke været holdt møde endnu, Mette har indhentet tilbud m.m. inden hun vil indkalde til før-
ste møde i gruppen. 

6 Status på projekter  
Montering af affaldsbeholder - Er bestilt, Trim kommer med dato for opsætning når de er modtaget. 
Opretning af fliser - Alle fliser er oprettet i henholdt til aftale, dvs. tegning/beskrivelse. 
Lageplads, ny kant - Den nye kant opsat og gamle fjernet. Opfyldning af underlag er i gang. 

7 Projekt "Nye træer og buske/planter" 
Tilbud modtaget i forlængelse af møde med Trim til den 11. april 2019. Det blev aftalt at Mette, Jan-
ne og Anette gennemgå tilbuddet. 

8 Gennemgang af Bestyrelsens projekter/opgaver 2019 
Listen blev gennemgået, punktet belysning tager Lars og Dennis, de vil kontakte Egedal El.  Vi vil have 
et møde med Poul fra Kommunen omkring energi- og varmebesparelser.  

9 Indkomne mails fra grundejerne 
Disse blev gennemgået. 
 
Ønske fra grundejer om fældning af træer i firkanten samt spørgsmål om det er noget grundejerfor-
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eningen betaler eller giver tilskud til. Tilbud på fældning fremsendt af grundejer. I henhold til en Ge-
neralforsamlings beslutning skal firkantens grundejerne selv sørge for forskønnelse og eventuel 
fældning af træer m.m. Dette betyder, at der ikke er afsat beløb til dette i foreningens budget.  

10 Udarbejdelse af foreløbig dagsorden til næste møde 
Udarbejdes senere af Janne. 

11 Eventuelt 
Vi talte om de legepladser/legeredskaber der er opsat i firkanterne. Hvem har ansvaret for disse og 
hvilken krav stilles der samt erstatningskrav ved eventuel ulykke.  
Der tages kontakt til Egedal kommune. 


