
 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 10.10.2022 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte til mødet 
 
Mails 
Fliser og stibelysning 
Breve 
Novafos 
Adlex administrationsfuldmagt 
Indkaldelse til fogedretten den 
12.10 vedr. carportbrande 
Henvendelser i kontortiden 
Parkering, pærer, trailere og 
div. spørgsmål. 

Mails:  
Der er mange mails særligt 
omkring fliser og stibelysning. 
Bestyrelsen tager det til 
efterretning, og der arrangeres 
en gennemgang ,når fase 1 af 
udskiftning af lamper er færdig. 
 
Brev:  
Novafos og kommunen har 
sendt brev om, at de lukker de 
opgravninger der har stået i 
stampe. Dette er lagt på både 
hjemmesiden og Facebook. 
 
Henvendelser:  
Der er henvendelser om 
trailere og parkering generelt.  
Parkeringsregler ligger på 
hjemmesiden og står også på 
de opsatte skilte. 
 
 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

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

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Nyt nøglesystem. Nye nøgler 
udleveres 
Afventer godkendelse fra 
Egedal Kommune om endelig 
godkendelse af placering af 10 
affaldsstationer. Nyt kort 
fremsendt. 
Parkering af trailer og køretøjer 
over 3,5 t 
Skæv carport i Skorpionen 
Nyt IT udstyr indkøbt. 
Kæder trailerparkering 

Nye nøgler:  
Der er etableret et nyt 
nøglesystem og nøgler er 
udleveret. 
 
Der er igen fremsendt 
tegninger til kommunen over 
affaldsøerne. Vi afventer stadig 
en godkendelse. 
 
Bestyrelsen beder Jens arbejde  
videre på at etablere en 
anordning til fastlåsning af 
trailere på trailerparkeringen. 
 



 
Den foreløbige konklusion på 
den skæve carport, er at det er 
uforholdsmæssigt dyrt at 
oprette den. Det forventes ikke 
at den synker yderligere. 
 
Der er indkøbt nyt IT udstyr. 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Gennemgang af "opgaver frem 
til næste generalforsamling" 
Er der opgaver der skal 
prioriteres 

Status udfyldes separat og 
lægges på hjemmesiden 
regelmæssigt. 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Tilretning af arbejdsgrupperne 
på hjemmesiden 

Bestyrelsen arbejder hastigt på 
et Halloween arrangement, 
mere følger snarest. 

6. Status økonomi  Der er ikke noget nyt siden 
sidst. 

7. Evt. Flytning af kontor + depot 
Installering af nyt IT-udstyr 

Indretning af kontor i 
Skorpionen73 er 
igangværende. 

 


