
 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 12.09.2022 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte 
Mails 
Fliser i Fiskene ujævne 
Hundespande 
Henvendelse fra Novafos vedr. 
nuværende anlæg samt 
tidligere anlæg (lagt på 
hjemmesiden) 
Breve 
Indkaldelse til Fogedretten i 
Roskilde den 14.9. 
Skraldespande 
Henvendelser i kontortiden: 
Stibelysning 
Placering af udendørsunit 
varmeblæsere 
Skæv garage i Skorpionen 
Kæder til trailerparkering 
Udvidelse af Trailerparkering i 
Skorpionen 

Personligt fremmødte, mails og 
breve:  
 
Der er ujævne fliser ved 
Fiskene 13, dette bliver 
udbedret af Trim. 
 
Novafos. Der er p.t. ikke 
afklaring om de 16 
vandledninger, der p.t. er 
opgravede. Yderliger arbejder 
afventer, til de igangværende 
er færdige. 
Dette er også slået op på 
hjemmesiden. 
 
Der er indkaldt til fogeddretten 
vedr. sagen om brandstiftelsen 
i den kommende uge. 
Bestyrelsen fremsætter igen 
kravet om erstatning. 
 
Der er nogle tilkendegivelser af 
utilfredshed, med placeringen 
af  de opsatte, nye, lamper. 
Efter færdiggørelse af trin 1, 
gennemgår bestyrelsen de 
opsatte lamper og eventuelle 
klagemål. 
 
Varmepumper. Udendørs units 
må ikke placeres på 
grudejerforeningens areal, de 
skal stå i gårdhaven. 
 
Der er en skæv carport i 
Skorpionen. Bestyrelsen får en 
fagmand til at se på problemet, 
med henblik på udbedring. 
 
 



Bestyrelsen undersøger 
muligheder for at etablere en 
låsekæde på 
trailerparkeringerne. Ligeledes 
undersøges mulighederne for 
at udvide parkeringerne. 
 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

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

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

1. Affaldsordning.  
Lån/kassekredit 
Evt. tilbud fra TRIM 
2. Adlex tager fremover 
henvendelser fra 
Ejendomsmæglere. 
3. Parkering Trailere og biler 
over 3,5 t . Udarbejdelse af 
sedler. Se bilag 

1: Affald. Da kommunen 
bidrager til etableringen, skal 
grundejerforeningen kun 
afholde udgifter til 
gravearbejdet. Der afventes 
stadig tilbud fra Trim på 
etableringen. 
 
2: Adlex. Det fungerer 
upåklageligt. 
 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Gennemgang af listen "Opgaver 
frem til generalforsamlingen 
2023" prioritering og 
ansvarsfordeling 
Ny liste vedhæftet 
Opdatering af grundejerliste. 

Opgavelisten blev gennemgået 
og opdateret. 
 
Der arbejdes på et Halloween 
arrangement 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Gennemgang af 
Arbejdsgrupperne 
Tilretning af hjemmesiden vedr. 
projekter 

Der er begrænset aktivitet i 
arbejdsgrupperne ligt nu. 

6. Status økonomi Gennemgang af statusrapport 
udsendt i august 
Evt. tilretning af budget 
Elregning 

Økonomien. Der er ingen 
faresignaler lige nu, men 
bestyrelsen afventer de 
forventede stigninger i el- & 
øvrige priser. 

7. Evt. Fastsættelse af dato for 
generalforsamling 2023 
Evt. onsdag den 26.4. 2023 

Der sigtes efter 
generalforsamlig d. 26/4-23. 

 


