
 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 14.03.22 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 
1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte 
Mails 
Breve 
Henvendelser i kontortiden 

Manglende strøm i Fiskene og 
Krebsen er afhjulpet. 
Vægten har fået strøm igen, 
Skorpionen ligeså. 
 
Mange henvendelser vedr. 
fjernvarme, brændeovne og 
varmepumper. 
 
Fremtiden i vores område er 
fjernvarme. 
 
Der er mange spørgsmål om 
varmepumper, luft til vand.  
Der kan ikke opstilles 
varmepumper på forsiden af 
huset, kun støjsvage enheder 
kan opstilles i egen gårdhave. 
 
Der er enkelte henvendelser i 
kontortiden. 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

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

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Hjemmeside er opdateret 
 

Oversigtstavlerne er ved at 
blive opsat, de forventes 
færdigopsat medio/ultimo 
marts. 
 
Hjemmeside er opdateret og vil 
blive holdt opdateret 
 
Vi får nyt 
administrationsselskab, da det 
nuværende lukker. Det 
forventes ikke at give anledning 
til udfordringer. 
Omkostningerne er uændrede 
 
 

4. Status på igangværende Forsikringsaftale med mægler Den eksisterende 



opgaver og almindelig drift Affaldsordning - møde med 
Egedal Kommune 
 

forsikringsaftale med mægleren 
var udløbet. Bestyrelsen har 
gentegnet aftalen med vores 
mægler. 
 
Bestyrelsen har bedt om tilbud 
på brandforsikring og evt. 
stormskade, dette er endnu 
ikke modtaget. 
 
Bestyrelse holdt møde med 
Egedal kommune vedr. 
affaldsordningen. Konklusionen 
er, at der på hver af vores 21 p-
pladser, opføres en åben 
indhegning (et opsamligssted) 
på 25 kvm. I hver opstilles 10 
containere til forskelligt affald. 
Hvert opsamligssted ”koster” 2 
p-pladser. 
Første etape er at sækkene 
fjernes og flyttes til de nye 
opsamlingssteder, dette sker 
inden udgangen af juli. 
Bestyrelsen indhenter flere 
tilbud på etablering af disse 
indhegninger. 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Referat fra elladergruppens 
sidste møde 
Sociale arrangementer 
Rottegruppen 

Elladere: 
Arbejdsgruppen afholdt et 
møde, hvor forskellige 
muligheder blev drøftet. 
Der er fundet et interessant 
tilbud fra ECDrive. 
Bestyrelsen har igangsat en 
undersøgelse blandt 
grundejerne om behovet for 
ladere, nu og i fremtiden. 
Ca. 75% af de afgivne svar 
indikerer interesse for at 
anskaffe elbil. 
 
Energigruppen, inkl. 
Tagkonstruktioner, har ligget 
stille. Der er nu taget fornyet 
kontakt til arkitekten. 
 
Intet nyt fra de øvrige grupper. 
Dog planlægges møde i 
gruppen for sociale 
arrangementer i næste uge, 
 



6. Status økonomi Status-rapport 
Årsrapport tidligere fremsendt 
Budget 22 + 23. Vedhæftet 
 

Bestyrelsen beder Egedal El om 
et udkast til en renovering, evt. 
komplet fornyelse, af 
fællesbelysningen. 
 
Saldobalance er OK 

7. Evt. Generalforsamling  
Indkaldelse senest den 27.3 
Se liste fra sidste møde 
Fordeling af opgaver 
Kan vi åbne op for vores hus? 

Maillisten er gennemgået og er 
(næsten fuldstændigt) 
opdateret, så indkaldelse til 
generalforsamling kan 
udsendes på email. 
 
Bestyrelsen tager kontakt til 
suppleanterne med henblik på 
generalforsamling. 
 
Bestyrelsen udfærdiger en 
fornyet fuldmagtsformular til 
brug på generalforsamligen og 
lægger den på hjemmesiden til 
download. 
 
Indkaldelse til 
generalforsamling er under 
udfærdigelse. 

 

 


