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Referat 
Bestyrelsesmøde den 9. marts 2021 kl. 19:00 

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

Afbud:  
Lars Jensen 

1 Spørgetid for grundejerne 

Punktet udgik, da det var på dagsorden, som det eneste punkt på det ordinære bestyrelsesmøde den 
08-03-2021 grundet Corona situationen.  

2 Status på økonomi  

Økonomien ser fin ud. 

Dog skal der tjekkes for el-forbruget i hele området, allerede på nuværende tidspunkt er der allerede 
brugt kr. 25.000,-. 

3 Efterisolering af tagene 

Kort snak omkring statisk beregning, det skal til, for at arkitekterne kan gå videre med tegning, det 
skønnes, at en statisk beregning vil beløbe sig til ca. kr. 12.000,00 hvilket beløb, der skal søges om 
godkendelse for på kommende Generalforsamling inden projektet om vores hustage kan fortsætte. 

4 Ladestandere 

Arbejdsgruppen omkring ladestandere sættes midlertidig i bero for undersøgelse om vores nuvæ-
rende ledningsnet (fra 1970'erne) er gode nok til også klare ladestandere.  

Vi skal have kontakt til Egedal-El for at få en rapport/beregning på nye el-kabler i området. Gerne et 
overslag, som kan godkendes på generalforsamlingen. 

5 Hul i jorden, mulig rørskade ved Krebsen 7 - hvordan endte sagen? 

Novafos blev allerede den 1. januar 2021 sat på sagen, så bestyrelsen vil spørge om status hos Kreb-
sen 7. 

6 Kommende Generalforsamling ?? 

På grund af Corona er der ikke sat dato for Generalforsamling, vores vedtægter siger den 
skal afholdes senest med udgangen af april. Men som situationen er p.t. med Corona, må vi 
afvente og se hvad Regeringen melder ud om oplukning af landet.  

7 Renovering af vandledninger – Skorpionen 

Bestyrelsen har via Administrationsteamet modtaget besked fra Novafos om renovering af vandled-
ninger - Skorpionen i Egedal kommune.  

Dennis fik mailen/tegninger om området og vil kontakte Novafos og Kommunen.  Novafos skal sørge 
for at være i kontakt med Grundejerforeningen (bestyrelsen) og Kommunen. 
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8 Indkomne mails fra grundejerne 

Modtaget forsørgelse om flytning af kabler til stibelysning ud af krybekælderen og isætning af vin-
duer i husets betonelementer. Dennis undersøger sagen og laver et udkast til svar. 

Øvrige mails blev gennemgået og der blev lavet udkast til svar. 

9 Udarbejdelse af foreløbig dagsorden for næste møde 

Udarbejdes senere af Janne. 

10 Eventuelt 

Intet. 


