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Referat 
Bestyrelsesmøde den 12. april 2021 kl. 19:00 

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

Afbud:  
Lars Jensen 

1 Spørgetid for grundejerne 

Tre Grundejere mødte op, den ene for at få udleveret mærkat for parkering på trailerplads. De to an-
dre for at få underskrift på Aftale omkring opførelse af nyt skur, hvoraf den ene havde yderligere 
spørgsmål omkring hans renovering af sit hus, en snak om dette og svar på det spurgte. 

2 Status på økonomi  

Økonomien ser fin ud. 

3 Skader efter Fibernet 

De indkomne mails med oplysning om skader efter Fibernet blev gennemgået og en håndfuld sendt 
til Nordkysten, så de kan tage aktion, inden den endelige gennemgang af området når arbejdet er 
afsluttet. 

4 Egedal Kommune – Brud på brønden på stien foran Krebsen 18 

Anette tager endnu engang kontakt til Kommunen for at få bragt sagen i orden. 

5 Forsørgelse fra grundejere - Vinduer i betonelementerne og flytning af kabelføring til stibelysning 

Etablering af vinduer i betonelementerne må kun udføres jfr. Lokalplan 25 og der skal søges 'Byggetil-
ladelse' hos kommunen.  

Kablerne til stibelysning går gennem skuer og krybekælder, og må ikke ændres eller føres ud af boli-
gen/krybekælderen. Dette gælder også for kabelforsyningen til husene. 

Dennis og Anette udarbejder svar til grundejeren. 

6 Indkomne mails fra grundejerne 

Blev gennemgået og der blev lavet udkast til svar. 

7 Udarbejdelse af foreløbig dagsorden for næste møde 

Udarbejdes senere af Janne. 

8 Eventuelt 

Mette havde modtaget tilbud fra Trim, som fik ok, og sagde vi ventede på faktura på det udførte ar-
bejde om lægning af fliser. 

Generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid på grund af Corona, det bliver lagt på hjemmesiden. 

Manglende referater på hjemmesiden var oppe at vende, og Janne skal have en skabelon tilsendt af 
Anette, så de blot kunne lægges på hjemmesiden. 


