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Referat 
Bestyrelsesmøde den 12. juni 2019 kl. 19:00 

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

Afbud:  
Lars Jensen 
 

Bestyrelsesmøde den 10. juni flyttet grundet 2. pinsedag 

1 Spørgetid for grundejerne 
Ingen grundejere mødte op. 

2 Status på økonomi  
Økonomien er fin. 

3 Orientering om Trim Havebrugs arbejde 
Anette har talt med Trim omkring igangsættelse af projekter, Trim har sendt en tidsplan for igang-
sættelse af de forskellige projekter. Plantning af nye buske m.m. vil dog først blive i oktober, da man 
ikke planter nyt i den varme periode. 

4 Nyt fra arbejdsgruppen El-biler (Dennis) 
Dennis vil indkalde til møde med Egedal El, og her hører, om de har bud hvordan man nemmest i så 
stort område som vores, kan finde en fiks og brugbar installering af el. 

5 Nyt fra arbejdsgruppen om de gamle Gas Huse (Mette) 
Mette har indhentet tilbud, som kan lægge til grundlag for første møde som der endnu ikke er ind-
kaldt til. 

6 Gennemgang af Bestyrelsens projekter/opgaver 2019 
Listen blev gennemgået, punktet Energi- og varmebesparelse vil blive delt op som følger: 

• Tag/tagvinduer 

• Betonfacaderne, efterisolering 

• Varmepumper 

Samt et helt nyt punkt: Mulig udvidelse af grundejernes grund/have. 

7 Møde med Kommunen ved Poul  
Punkterne på møde Energi- og varmebesparelse herunder efterisolering af betonfacader og tag/tag-
hældning, sekundær varmekilder f.eks. varmepumper, solceller samt gennemgang af Lokalplan og 
"modernisering" af denne. 
Mødet finder sted hos Kommunen den 27.06.19, kl. 16.30, Dennis, Anette, Lars og Janne deltager. 
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8 Rundtur i området for tjek af bygninger, lamper m.m. 
Efter sommerferien foretager bestyrelsen en rundtur i området - firkanterne, arealer rundt om hu-
sene, skure, lamper, carporte m.m. samt om maling af huse er tiltrængt. 

9 Indkomne mails fra grundejerne 
Disse blev gennemgået. 

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

11 Eventuelt 
Efter mødet med kommunen og gennemgang firkanterne vil der blive lavet et skriv omkring legeplad-
serne i Firkanterne - godkendt og sikret. 


