
 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 14.02.2022 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte 
Mails 
Breve 
Henvendelser i kontortiden 

Der er problemer med vand på 
p-pladsen i Krebsen, når det 
regner kraftigt. Der er bestilt 
slamsuger til at afhjælpe 
problemet.  
 
Der er også problemer ved 
Vandmanden 49, bestyrelsen 
ser på det ved næste kraftige 
rengskyl. 
 
Visse beboere kan ikke finde 
deres stophane til vand, disse 
kan findes på Novafos.dk 
 
Der mangler få gelændere, 
disse er nu bestilt. 
 
Der er et stigende antal 
henvendelser omkring 
opvarming. Bestyrelsen 
afventer udspil fra Egedal 
Fjernvarme omkring tilslutning 
af vores område. 
 
 
 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

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

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Opsamling på carporte 
Opsamling affaldsordning 
Administrationsselskabet 
lukker. Nyt adm selskab. 
Møde med ny elektriker 
Brandforsikring af carporte 
Hjemmeside 

Carporte: Mangel på 
materialer gør at de  
nedbrændte carporte 
forventes genetableret i uge 
12. 
 
Affaldsordning: Bestyrelsen 
afventer udspil fra kommunen 
om et møde. Bestyrelsen 
rykker regelmæssigt 
kommunen for svar. 



 
Administrationsselskabet: 1. 
april nedlægges det firma vi 
samarbejder med, vi har fået 
anbefalet et andet selskab, 
som bestyrelsen vil aftale et 
møde med snarligt. 
 
Elektriker: Vi afventer fortsat 
tilbud fra eventuel ny 
elektriker om stibelysning. 
Bestyrelsen rykker. 
 
Elladere: Der hersker 
usikkerhed omkring hvad der 
er muligt at etablere, og hvad 
det i givet fald vil koste.  
Elladergruppen fortsætter 
arbejdet med at finde 
løsninger. 
 
Brandforsikring af carporte: 
bestyrelsen indhenter tilbud. 
 
Hjemmesiden: Bestyrelsen har 
taget kontakt til et firma der 
kan servicere vores 
hjemmeside. 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Ny aftale med TRIM 
Oversigtstavler 
Fremsendelse af 
erstatningskrav i forbindelse 
med carportbrande 

TRIM: Bestyrelsen arbejder på 
at lave en ny aftale med TRIM 
om vedligehold af de grønne 
områder, og indkalder til et 
møde. 
 
Der er gravet huller til 
oversigtstavler ved 
indkørslerne, tavlerne 
forventes opsat snarest. 
 
Der er fremsendt 
erstatningskrav ifm brandene i 
carportene. 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Rottegruppe 
Sociale arrangementer 
El ladergruppen 

Rottegruppen: Senste møde 
blev udsat. 
 
Arrangementgruppen: Der er 
interesse  fra en grundejer, 
bestyrelsen indkalder til et 
møde. 
 
 



6. Status økonomi Afslutning på regskab 2021 
Møde med bilagskontrollører 
den 31.1. 
Budget 2022 

Regnskabet for 2021 er 
godkendt af bilagskontrollører. 
 
Budget for 2022 revideres 
løbende frem til 
Generalforsamling. 

7. Evt. Generalforsamling 27.4.22 
Lokaler 
Ordstyrer 
Dagsorden - beretninger 
Forplejning 
Alt det praktiske 

Der er reserveret lokaler i 
Ølstykke bibliotek. 
 
Der er udpeget ordstyrer til 
generalforsamlingen. 

 


