
 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 11.4.2022 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte 
Mails 
Breve 
Henvendelser i kontortiden 

Der har været enkelte 
spørgsmål og der er udleveret 
pærer til de udendørs lamper 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

Suppleanter indkaldt Fremmødte: Peer, Erik, 
Marlene, Patrick, Alexander 
Afbud: Suppleant 

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Modtaget klage fra grundejer 
 
 
 
 
 
 
Oversvømmede p-pladser 
 
 
 
 
 
 
Forsikring af carporte 

Brev er afsendt til grundejer, 
der er blevet klaget over, pga. 
opmagasinerede genstande på 
grundejerforeningens areal, 
ved bebyggelsen. Endnu ingen 
reaktion fra grundejeren. 
 
Der er problemer med sidste p-
plads i Vandmanden, hvor der 
tilløber vand fra stamvejen. Det 
er dermed en kommunal sag. 
Der er rettet henvendelse til 
kommunen 
 
Bestyrelsen har modtaget to 
tilbud på forsikring, fra 
forsikringsmægleren. 
Bestyrelsen fremsætter forslag 
til generalforsamlingen, om 
tegning af en forsikring. 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Affaldsordning 
 
 
 
 
Møde med TRIM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen fremsætter 2 
alternative forslag på 
generalforsamlingen, vedr. 
etablering af ny affaldsordning. 
 
Bestyrelsen har afholdt møde 
med Trim. Den eksisterende 
kontrakt løber til april 2023. 
Det er aftalt at der laven en 
”forårsrengøring” af de første 
P-pladser Krebsen & fiskene, 
for at fjerne løv. 
 
 



Møde med Egedal El 
 
 
 
 
 
 
El-ladergruppen 

Egedal El har fremsendt tilbud 
på udskiftning af lamper, på det 
eksisterende ledningsnet. 
Bestyrelsen fremsætter forslag 
om dette ved 
generalforsamlingen. 
 
Elladergruppen har arbejdet på 
forskellige løsninger. 
Bestyrelsen fremsætter forslag 
om dette ved 
generalforsamlingen. 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Sociale arrangementer 
 
 
 
 
 
Rottegruppen 
Energigruppen (tagkonstruk.) 
 

Der var rigtigt godt fremmøde, 
ca. 50 personer, til 
arrangementet ”naturens dag”, 
hvor ca. 20 poser affald blev 
indsamlet og kørt væk. 
 
Intet nyt fra Rottegruppen og 
Energigruppen. Der er møde i 
Energruppen d. 20/4. 

6. Status økonomi Statusrapport Forslag til revideret budget 
2022 plus budget 2023 ligger 
på hjemmesiden til gennemsyn. 

7. Evt. Generalforsamling 
Gennemgang af hele forløbet 
Beretning - gennemgang 
Liste er udarbejdet 
Indkomne forslag 
Dagsorden 
Hjemmeside 

Forslag fra bestyrelsen, samt 
modtagne forslag fra 
grundejere til 
generalforsamlingen, ligger 
ligeledes på hjemmesiden. 

 


