
 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 2.5.22 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte 
Mails 
Breve 
Henvendelser i kontortiden 

Ulovligt skurbyggeri: Der er 
tilfælde af ulovligt skurbyggeri 
flere steder i foreningen, 
enkelte fører til klager fra 
naboer. 
Bestyrelsen drøfter mulige 
tiltag overfor dette. 
 
Manglende vedligeholdelse af 
firkanter fører ligeledes til 
klager fra naboer. Bestyrelsen 
ved ligeledes drøfte mulige 
tiltag overfor dette. 
 
Græsslåning: Der er tilfælde af 
afklippet græs der ligger på 
fliser og i vindfang. Bestyrelsen 
retter henvendelse til Trim om 
dette. 
 
Der er truffet aftale om et 
møde med det nye 
administrationsselskab, for at 
afstemme forventninger og 
arbejdsgange. 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

Skal vi beholde vores konsti-
tuering og forretningsorden? 

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

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Opsamling Generalforsamling 
Evaluering af forløbet 
Praktisk, dirigent, generelt 
forløb, stemmesedler m.m. 
 
Task-force møde i forhold til 
affalds-løsninger. evt. 9.5. 
Skrivelse til Affaldsgruppen 

Bestyrelsen indkalder til 
ekstraordinær 
generalforsamling d. 22/6 kl. 
18.30 – 21.00. Lokale er 
reserveret. 
 
Generalforsamling: Der var 
stort fremmøde ved 
generalforsamlingen, 113 
stemmeberettigede. 
 
 
 



Bestyrelsen forespørger Atlex, 
om mulighed for at stille med 
en dirrigent, til den kommende 
ekstraordinære 
generalforsamling. 
 
Ved næste generalforsamling 
udleverers kun én 
stemmeseddel. 
 
Næste indkaldelse vil 
specificere, at fuldmagter kun 
er gyldige, såfremt de er 
udstedt på foreningens blanket. 
 
Bestyrelsen vil sikre at der er to 
mikrofoner, hvoraf en med 
stativ, til næste 
generalforsamling. 
 
Bestyrelsen vil indkalde den 
nedsatte task-force samt 
suppleanterne, til 
bestyrelsesmøde d. 9/5. 
 
Bestyrelsen har rettet 
henvendelse til kommunens 
affaldsgruppe, efter 
generalforsamlingen, svar er 
endnu ikke modtaget. 
 
Bestyrelsen vil forsøge at 
indsamle opdaterede 
emailadresser ved næste 
generalforsamling.  
 
Bestyrelsen undersøger detaljer 
omkring forsikringer til næste 
generalforsamling. 
 
Ikke behandlede forslag fra den 
ordinære generalforsamling 
behandles på den 
ekstraordinære, inklusiv 
eventuel kontingentstigning. 
 
Beretning og rengskab blev 
godkendt på den ordinære 
generalforsamling. 
 
Den nuværende bestyrelse blev 
genvalgt. 



 
Elladerløsning blev ikke 
vedtaget på 
generalforsamlingen. Derfor 
kan forslaget ikke stilles igen 
før generalforsamlingen i 2023. 
Arbejdsgruppen lægges derfor i 
dvale. 
 
I øvrigt udfærdiges der referat 
fra den ordinære 
generalforsamling. 
 
 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Kontakt med Egedal El. 
Bestilling af IT-udstyr 
Regler for anvendelse af 
fælleshuset. 

Egedal El er orienteret om at 
renoveringen af 
stibelysningnen kan 
påbegyndes. 
 
Bestyrelsen arbejder på at 
udfærdige et regelsæt for brug 
af fælleshuset. 
 
Nyt IT udstyr skal bestilles. 
 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Tagkonstruktioner - orientering 
Rottegruppe 
Elladegruppe - hvad gør vi nu? 

Tagkonstruktioner: Der er ikke 
budget til at udarbejde 
komplette tegninger osv. 
Bestyrelsen undersøger hvad 
der kan leveres for de afsatte 
midler. 
 
Rottegruppen begynder 
inspektioner snarest. 

6. Status økonomi Der skal udarbejdes et nyt 
budget for 2022 og 2023 

Bestyrelsen udarbejder et 
revideret budget for 2022 & 
2023 til den ekstraordinære 
generalforsamling. 

7. Evt.   

 


