
  

 

Referat af bestyrelsesmøde 506 

 

Mandag den 20.  februar 2017 i Løven 25 kl. 20.00  

Deltagere:  Lars (LH), Jan (JL), Karin (KJ), Pia (PLH), Aase (AN) og suppleant Gitte (GB)    

Fraværende:   

 

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden:  

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.  

 

3. Siden sidst:  

        

a)    Post & forespørgsler: 
              

b) Meddelelser fra formanden (LH):         

c) Meddelelser fra kassereren (KJ)  

i) Gennemgang af regnskab: Det reviderede regnskab for 2016 var rundsendt. Ingen yderligere 

bemærkninger. Der er pt. en grundejer i restance med kontingent for januar kvartal. 

ii) Kassererens regnskabsprogram er forældet, og KJ ser efter et nyt netbaseret program, som vil 

kunne betjenes fra alle computere (med netadgang). 

iii) Lø. 7, 14 og 34 er til salg. St. 11 er solgt med overtagelse d.1.3. 

            

4. Områdepleje 

a) Grønne områder (LH-PLH):  Følgende mindre arbejder er udført af Trim udover arbejde iflg. 

kontrakt: 

Beskæring af stort fyrretræ på græsset mod Hovedstien ved Lø.9 således, at det bliver muligt at slå 

græsset under træet.  

Beskæring / fældning af beplantning langs trappe ned til tunnel (er udført efter mødet). 

Fældning af et fyrretræ (uden top) på den lille bakke samt fældning / beskæring af små buske/krat 

på ”kælkebakken” ud for Væ.28.  

Der afventes tilbud fra 2 firmaer på arbejder vedr. rydning og genbeplantning. 

Kant på skur i Løven er repareret. 

b) Snerydning og saltning: Arbejdet udføres efter behov.  

c) EL- arbejde (LH): 
i) Der er tjekket op på manglende skruer i dæksler samt skæve, ødelagte dæksler på parklamper 

på alle pladserne. 

ii) Lampekontrol: følger plan.  

iii) Uigennemsigtigt lampeglas på nogle parklamper: Der er endnu ikke truffet aftale om rensning. 

d)    Plexiglas på opslagstavlerne: Opsætning af nyt plexiglas er udført. (JL). 
 

 

5. Fra udvalg 

a) Medieudvalget (JL): Følg medieudvalget på hjemmesiden. Procedure vedr. evt. opsigelse af 

abonnement hos YouSee er ved at blive klar.  

b) Aktivitetsudvalget (GB): Der afholdes fastelavnsarrangement i lighed med sidste år søndag d. 26. 

februar.  

c) Webmaster (LH): Følg hjemmesiden.  

d) Legepladsudvalg: Intet nyt.  



  

 

 

6. Status udhusbyggeri (KJ): Ingen nye forespørgsler om tegninger. 

 

7. Parcelhusejernes Landsforening (PL): Vi vil få trykt mødeindkaldelser til generalforsamlingen hos PL. 

 

8. Egedal kommune: Intet nyt. 

 

9. Eventuelt.  

 

Dato for generalforsamling 2017 er fastlagt til tirsdag d. 28. marts kl. 19.30 i sognecentret. 

 

 

 

Der er aftalt følgende møder i 2017: 

Mandag d. 6. marts 

 

27.2.2017, 

Aase Nissen 

 

 

 

 

               

  


