
 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 12.12.2022 
Mødet starter kl. 18. med et stykke smørrebrød 
Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte: 
Mails: 
Henvendelse fra Probo 
Henvendelse om hestepærer 
på stierne 
Udlån af lokalerne 
You See ledning manglende 
info til grundejere 
Breve: 
Julekort fra grundejer 
Henvendelser i kontortiden:  

Bestyrelsen følger ikke 
yderligere op på mail fra Probo, 
det er dog fastslået at det ikke 
er en fup eller phishing mail. 
 
Der er en grundejer der har 
henvendt sig om hestepærer på 
stierne. De asfalterede stier er 
kommunale og derfor gælder 
kommunale regler. 
 
Bestyrelse glemte at informere 
om gravearbejde i Skorpionen 
som følge af nyt TV-kabel. 
 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

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

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Affald: Vi afventer stadigvæk 
tilbagemelding på høringssvar 
fra Egedal Kommune. 
Grønne affaldssække til 
afhentning 
Farligt affald 
Tøjaffald 
Mailadresser 

Der er fortsat ikke svar fra  
kommunen på bestyrelsens 
henvendelse om de indkomne 
høringssvar. 
 
Bestyrelsen forsøger at skaffe 
grønne poser til madaffald, 
men afventer svar fra 
kommunen. 
 
Der vil senere blive mulighed 
for at aflevere farligt affald ved 
Skorpionen 73 i åbningstiden. 
 
Der mangler stadig mange 
mailadresser på grundejere. 
Første skridt er et opslag på 
Facebook og hjemmesiden. 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Se liste 
Belysning - gennemgang af de 
opsatte  lamper. 
Alle pærer er tilset. 
Gårdmand ansat den 5.12. 
Besked på hjemmesiden. 
Mangler stadigvæk tilslutning 
af nyt IT-udstyr 

Der skal arrangeres en 
gennemgang af de nyopsatte 
lamper til stibelysningen. Der 
afventer en aftale med 
elektrikeren. 
 
 
 
 
 
Der er nu lavet aftale med en 



person på timebasis, primært 
til  at holde opsyn med og 
rydde sne ved  
affaldsstationerne 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Taggruppen har afleveret 
endelig rapport. Er vedhæftet. 
Vi trækker konklusionen op og 
lægger dem på hjemmesiden 
Elladergruppen: har haft møde 
den 21.11. Alexander frem-
lægger 
Rottegruppe: Intet nyt 
Energigruppe: Ligger i dvale 
 

Taggruppens konklusion er at 
der ikke kan efterisoleres under 
tagene, uden at forstærke spær 
med stål, samtidigt med at 
lokalplanen skal overholdes.  
Den fulde rapport lægges på 
hjemmesiden. 
 
Elladergruppen har afholdt 
møde. Det primære problem er 
økonomien, for at trække 
kabler og skaffe tilstrækkeligt 
med ampere. Der arbejdes 
videre med sagen, og der er  
god energi og engagement i 
gruppen. 

6. Status økonomi Erik arbejder på en ny 
opstilling, så det følger Adlex' 
regnskabssystem 

Der arbejdes på at tilpasse 
regnskabets konti jfr. Adlex  

7. Evt.  Ordinær generelforsamling 
2023 afholdes d. 26 april 2023, 
lokation meddeles senere. 

 


