
 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 11.7.2022 kl. 18.30 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte 
Mails 
Facebook - møde med JV 
Novofoss - regnvandskloaker 
Breve 
Henvendelser i kontortiden 

Kommunen udfører ombygning 
af daginstitutionen, i 
tidsrummet uge 29 til ultimo 
2022. Dette vil optage nogle P-
pladser i Vægten. 
 
Bestyrelsen har drøftet tonen i 
opslag på Facebook, blandt 
grundejerne, samt mulige 
tiltag. 
 
Novafos har konstateret 
ulovligheder i forbindelse med 
regnvandskloakeringer udenfor 
huse i 21 huse i Skorpionen.  
Dette vil formentligt medføre 
en udgift i størrelsesordnen  
5.000,- til 6.000,- pr. grundejer. 
Dette gælder i hele 
grundejerforeningen. 
Bestyrelsen afventer yderligere 
fra Novafos, bla. en skrivelse 
med fotodokumentation af 
problemet. Novafos vil stå for 
udbedringerne, da det skal ske i 
forbindelse med at 
vandledningerne udskiftes. 
 
Bestyrelsen afventer tilbud på 
fældning af diverse træer. 
 
Kontoret er lukket for 
fremmøde i de næste 4 uger. 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

 Fremmødte: Peer, Alexander, 
Erik, Jens, Christian 
Afbud:Marlene 

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Opsamling generalforsamling 
Henvendelse til kommunen 
 
Gennemgang af "opgaver frem 
til generalforsamlingen" 

Referatet fra den 
ekstraordinære 
generalforsamling, blev 
gennemgået og bliver 
renskrevet, og lagt op snarest. 



 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

 Listen af igenværende opgaver 
blev gennemgået. 
 
Udskiftningen af lamper til 
stibelysningen er i gang. 
 
Udlejning af fælleshuset er 
kommer i gang, der skal dog 
fremskaffes flere nøgler. Det 
blev besluttet at skifte 
låsesystemet. 
 
Bestyrelsen arbejder på et 
socialt arrangement, der også 
indbefatter udvendig maling af 
fælleshuset 
 
Bestyrelsen får udbedret den 
defekte gynge på legepladsen 
ved Vandmanden/Skorpionen. 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Efterisolering - tage 
Rotte 
Elladere 

Der er gang i gruppen om 
efterisolering af tagene. 
 
Der er ikke nyt fra 
rottegruppen 
 
Elladerguppen arbejder videre 
 
Bestyrelsen afventer udspil fra 
kommunen, om 
affladsløsningen. Det er 
meddelt kommunen, at 
grundejerne har valgt den 
nedgravede løsning, som første 
prioritet. 
 
Der er heller ikke noget nyt fra 
kommunen, om hvad der sker 
d. 1/8, med 
affaldsafhentningen. 

6. Status økonomi  Det er ferietid, også i 
adminisrationsselskabet. 

7. Evt.  Der forventes domsafsigelse 
snarest, i sagen mod den 
mistænkte, for brandene i 
vores carporte samt andre 
steder i byen. Bestyrelsen har 
rejst erstatningskrav mod den 
tiltalte. 

 


