
 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 15.11.21 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte 
Mails 
Breve 
Henvendelser i kontortiden 
Status på stibelysning 

Der er mange besøg fra 
grundejere i åbningstiden. 
Primært vedr. mangelende 
belysning. 
Der er oplagt opdatering på FB 
siden vedr. dette. 
 
Varmepumper er også et varmt 
emne.  
Bestyrelsen bør på GF 
informere om at fjernvarme er 
fremtiden. 
 
Der er kommet spørgsmål 
vedr. pulje til 
renovering/vedligehold af 
firkanterne. Evt. i forbindelse 
med National Affaldsdag. 
Bestyrelsen arbejder videre 
med ideen om at gøre dette til 
et socialt arrangement. 
 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

 Fremmødte: Erik, Peer, 
Alexander, Marlene 
Afbud: Patrick 
 
Dagsorden blev godkendt. 

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Se referat 
Adgang til hjemmesiden? 
Forretningsorden på 
hjemmesiden 
Referater på hjemmesiden 

Sidste mødes referat er rettet 
og gensendt til bestyrelsen. 
 
Hjemmesiden er stadig et 
hængeparti. Formanden 
rykker.  

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Se liste 
Tilbud fra Trim vedr. 
gelændere er accepteret 
Tilbud fra Storprint vedr. 
oversigtskort og 
parkeringsregler accepteret 
Græsrødderne har forhøjet 
prisen på snerydning. 

Beboerhåndbog. Formanden 
arbejder videre med dette med 
mål om at en elektronisk 
beboerhåndbog er klar til GF 
2022. 
 
Runde bede er færdige 
 
Gelændere påbegyndes 
snarest. 



 
Intet nyt fra arbejdsgruppen 
om efterisolering. 
 
Oversigtskort opsættes i næste 
uge, forudsat Egedal El er til 
rådighed for måling af strøm 
osv. hvor skiltene placeres.  
P-skilte er ingegreret i 
oversigtskortene. 
 
Vedligehold af Skorpionen 73 
udskydes midlertidigt. 
 
 
 
 
 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Se liste 
Møde med Egedal El. 
Projektforslag inden 
generalforsamlingen i 22 
Opsætning af ladestandere. 
Møde i Fremtidens energifor-
syning. 
Sammenlægning af 
arbejdsgrupper. 
Hvordan får vi flere grundejere 
med i arbejdsgrupperne? 

Bestyrelsen slår nogle grupper 
sammen, nu har vi: 
Energi og Isolering 
Elladere 
Sociale arrangementer 
 
Man nedlægger Belysning og 
elnet og tager dette som en 
bestyrelsesopgave. 
 
 
Stibelysning: Møde med Egedal 
El: De vender tilbage med 
tilbud på ny stibelysning. Der 
skal ligge nogle 
beslutningsforslag klar til GF 
2022 til vedtagelse. 
 
Der er indkommet et ønske fra 
en grundejer, om at der 
oprettes en arbejdsgruppe 
vedr. Rottebekæmpelse. 
Bestyrelsen støtter op om 
dette og vil deltage, men 
pointerer at dette er en 
kommunal opgave, ikke en 
bestyrelsesopgave. Bestyrelsen 
svarer pågældende grundejer. 
 
Ladestandere: Der er møde i 
arbejdsgruppen 30/11. Vi har 
aftalt med Egedal El at de 
præsenterer ladestandere, 
”fup & fakta”økonomi osv.  



 

6. Status økonomi Orientering fra møde med 
adm. teamet. 
Attestation af regninger jf. 
forretningsorden 
 

Vi arbejder på at tilrette 
kontoplanen til budgettet, så 
de to bliver mere uniddelbart 
sammenlignlige. 
 
Der er behov for en smidigere 
process for attestation af 
regninger. Vi bruger messenger 
internt i bestyrelsen til at 
anmode om attestation. 
 
Regnskab pr. 8/11 er 
modtaget. Der mangler at blive 
modtaget faktura på 
oversigtstavler og rækværk i alt 
ca. 330.000,- samt nogle 
elregninger. 
 
Likviditeten er stadig fin. 

7. Evt. Den tidligere bestyrelse har 
sagt ja til at møde med os den 
6.12 
National affaldsdag den 3.4.22 

Opgaver og ideer for næste år 
blev diskuteret. 
 
 

 


