
 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 9.5.2022 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte 
Mails 
Breve 
Henvendelser i kontortiden 

Der har været mange 
henvendelse om el-
laderproblematikken. 
 
En grundejer har selv henvendt 
sig til en elektriker, og fået et 
tilbud på etablering af en 
ladeløsning i en enkelt carport. 
 
El-ladergruppen genoptages og 
afholder et snarligt møde. 
 
Der afholdet et møde mellem 
bestyrelsen og Egedal El, også 
omkring stibelysningen. 
 
Det blev diskuteret om det 
giver mening, at holde 
fællesmøder med bestyrelsen i 
Hampeland af og til. 
Bestyrelsen tager kontakt til 
Hampeland. 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

 Fremmødte: Peer, Erik, 
Marlene, Patrick, Alexander. 
Suppleanter: Christian, Jens 
 
Desuden 5 grundejere som 
udgjorde affaldsgruppen 
 
Afbud: Ingen 

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Møde med affaldsgruppe som 
blev nedsat på 
generalforsamlingen 
 
Efter dette punkt behandler vi 
følgende: 
1.Dagsorden ekstraordinær 
Generalforsamling den 22.6. 
2. Forslag til behandling på den 
ekstraordinære 
generalforsamling 

Affaldsgruppen, se nedenfor. 
 
 
 
Forslag til Dagsorden til 
ekstraordinær 
Generalforsamling er 
udfærdiget og der var enighed 
om den. Den lægges på 
hjemmsiden snarest. 
 



3. Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling den 22.6. 
4. Praktisk omkring den 
ekstraordinære 
generalforsamling 
5. Konstituering efter 
generalforsamlingen 
6. Forretningsorden for 
bestyrelsen 
7. Referat fra generalforsam-
lingen den 27.4. 
 
 

Den eksisterende konstituering 
fortsætter. 
 
Den eksisterende 
forretningsorden bibeholdes. 
 
Referat fra generalforsamlingen 
foreligger d. 10/5-22. 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Referat fra Møde med Adlex 
Boligadministration 
Regler for anvendelse af fælles-
huset. 

Adlex deltager fremover i vores 
generalforsamlinger. 
Formanden har afholdt møde 
med Adlex, der giver et meget 
positivt indtryk. 
 
Det meste fortsætter uændret, 
dog skal udlæg refunderes vha. 
en formular på Adlex 
hjemmeside. 
 
Bestyrelsen har udfærdiget et 
regelsæt for anvendelse af 
fælleshuset, disse lægges på 
hjemmesiden. 
 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Affaldsgruppen. 
Der blev på den ordinære 
generalforsamling nedsat en 
gruppe af grundejere, der 
skulle arbejde videre på 
affaldsløsningerne, og 
forslagene herom. 

Deltagere i Gruppen:  
 
Formanden indledte med at 
opridse historik og fakta 
omkring affaldsløsningen 
overfor bestyrelsen og de 
fremmødte i affaldsgruppen. 
 
Gruppen består af: 
Christian, Krebsen 33 
Vibeke, krebsen 81 
Jens, Skorpionen 39 
Mia, Fiskene 65 
Mette,  Vægten 14 
 
Der blev spurgt til det faktum, 
at Hampeland har 1,5 P-plads 
pr. husstand, og vi ikke har. 
Dette kan der ikke gives et klart 
svar på. 
 
Affaldsgruppen påpegede at 



det burde være en mulighed, at 
gå tilbage til kommunen, og 
pege på borgerindflydelse, som 
en årsag til at genoptage 
dialogen  
med kommunen. 
Det blev foreslået at man 
kunne forhale løsningen ud 
over d. 1/8-22. 
 
 
Det blev ligeledes forespurgt 
om hvorvidt affaldsøerne 
kunne placeres på andre 
steder, enten grønne områder 
eller ud mod Ring Syd. 
 
Det blev diskuteret, hvorfor der 
er givet dispensation til andre 
grundejerforeninger, f.eks. Park 
Alle og i Smørum. En ide er at 
kontakte formanden fra disse 
foreninger. 
 
Diverse andre facetter og 
problemstillinger blev fremlagt 
og diskuteret. Heriblandt 
rotter, lugtgener og andre 
ulemper. 
 
Konklusionen på diskussionen 
blev, at affaldsgruppen stiller 
spørgsmål til mulige løsninger, 
og eventuelt fremsætte 
alternative forslag til 
kommunen, til en løsning på 
affaldssorteringen. 
Affaldsgruppen udfærdiger et 
konkret forslag til et brev, som 
sendes fra affaldsgruppen med 
bestyrelsens tilslutning. 
 
Fra Hampeland blev et forslag 
belyst, der omfattede spande 
på hjul ved hver husstand, der 
bla. Betyder en udgift pr. 
husstand på ca. 4.500,-  Dette 
kunne være et altrnativ for 
vores forening. 
 
Et vigtigt punkt for 
arbejdsgruppen, er ligegeledes  



at anmode om en dispensation 
fra tidsfristen d. 1/8. 
 
Arbejdsgruppen sigter på at 
have et brev til kommunen 
færdigt d.  23/5-22. 
 
 

6. Status økonomi Budgetforslag 22 og 23 Der er udarbejdet revideret 
budget for 2022 og 2023. 
Budgettet blev gennemgået og 
der var enkelte kommentarer. 
Budgettet behandles på den 
ekstraordinære 
generalforsamling. 

7. Evt.  Det blev diskuteret hvordan 
midlerne til de sociale 
arrangementer skal anvendes. 
De er til sodavand o.lign. ved 
de sociale arrangementer. 
Midlerne administreres af 
bestyrelsen. 

 


