
 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 10.01.22 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte 
Mails 
Breve 
Henvendelser i kontortiden 

En grundejer mødte op for at 
høre nyeste om 
affaldsordningen. Bestyrelsen 
forklarede, at vi har gjort 
indsigelse til kommunen  
omkring tidsfristen, da vi ikke 
har modtaget noget konkret 
omkring en løsning for vores 
forening. 
 
Der kommer stadig grundejere 
i den åbne kontortid om 
mandagen, med diverse 
spørgsmål, og for at afhente 
pærer. 
 
Der er taget action på en 
henvendelse om trærødder 
der gennembryder flisegangen. 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

 Fremmødte: Erik, Patrick, 
Alexander, Peer 
Afbud: Marlene 

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Carporte - status og 
stillingstagen til indkomne 
tilbud. 
Nyt forsøg på afbrænding den 
2.1. 

Der er indkommet to tilbud på 
genetablering af nedbrændte 
carporte. Bestyrelsen udvælger 
det bedste tilbud for dette, og 
får arbejdet igangsat. 
 
Problemet med ildspåsættelse 
er drøftet af bestyrelsen, men 
dette er en politiopgave efter 
vores opfattelse. 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Affaldsortering anvisning af 
steder, hvor der kan placeres 
kuber. 
Høringssvar 
Møde med affaldsgruppen 

Bestyrelsen besluttede at rette 
henvendelse til en alternativ 
elektriker, omkring afgivelse af 
tilbud på belysning og elladere. 
 
Affald. Bestyrelsen anmoder 
om et møde med kommunen 
omkring en løsning for vores 
forening, hurtigst muligt. 



5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Rottegruppe er etableret med 
Peter Koch som formand. 
El-ladere Egedal Kommune har 
ingen indvendinger mod at der 
kan sættes ladere op i 
carportene. 
Udarbejdelse af 
vedtæftsændringer §14 samt 
alm. regler for opsætning af el-
ladere 
Dato for afholdelse af socialt 
arrangement + nedsættelse af 
arbejdsgruppe 

Rottegruppe. Der blev afholdt 
møde primo december. Der 
bliver lavet en gennemgang af 
dæksler i forening, og 
udarbejdet en rapport over 
resultatet. 
 
Elladere. Bestyrelse afventer 
fortsat forslag til en løsning og  
tilbud på opsætning. Der 
rykker for svar. 
 
Energi og isoleringsgruppen. 
Patrick rykker for svar vedr. 
tagene. 
 
Bestyrelsen ønsker at stå bag 
et socialt arrangement, men 
afventer pga. Covid 
situationen. Der er øknse om 
at afholde et arrangement i 
forbindelse med Den nationale 
affaldsdag, bla. kunne 
firkanterne blive gennemgået. 

6. Status økonomi Årsregnskab 2021 og budget 
22. 
Afsættelse af budget til 
affaldsøer eller kuber 
Budgetforslag udsendes 

Regnskab for 2021. viser et 
beløb på 910.000,-  der kan 
overføres til 2022 
Der skal laves visse tilrettelser 
til revideret budget for 2022, 
samt indhentes tilbud på 
bestående projekter. 

7. Evt. Hyring af firma til 
vedligeholdelse af hjemmeside 
600 kr. pr. måned. 

Hjemmesiden er oppe igen.  
Bestyrelsen vedtog at benytte 
ekstern hjælp i en periode, hvis 
det viser sig muligt. Alternativt 
påtager bestyrelsen sig 
opgaven. 
Bestyrelsen har belsuttet at 
indhente et tilbud på 
brandforsikring af vores 
carporte. 

 


