
  

 

Referat af bestyrelsesmøde 507 

 

Mandag den 6. marts 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):  Der er nu modtaget 7 forslag til generalforsamlingen fra  

              grundejere. Forslagene sendes til webmaster, så de kan komme på hjemmesiden.     

c) Meddelelser fra kassereren (KJ)  

i) Indkøb af netbaseret regnskabsprogram: Kassereren er i gang med at undersøge markedet. 

ii) Huse til salg: Lø. 7, 14 og 34 samt Væ.39 (ny). 

            

4. Områdepleje 

a)    Grønne områder (LH-PLH):  Der er modtaget tilbud fra 2 firmaer vedr. rydning og genbeplantning   

       (med Kugle ahorn) på begge sider af hovedstien ud for Stenbukken. Bestyrelsen valgte samme  

       leverandør, som udførte beplantning langs hovedsti mellem Skytten og Løven. Samtidig blev  

       modtaget tilbud på plantning af 3 nye træer i stedet for det enlige (udgået i toppen), der står tæt på  

       Skytten i bunden af den store græsområde.   

Kant på skur i Løven er repareret. 

b) Snerydning og saltning: Arbejdet udføres efter behov.  

c) EL- arbejde (LH): 
i) Der er ikke noget arbejde i ordre. Heldigvis er der for tiden ikke nogen parklamper, som er 

uden lys.   

ii) Lampekontrol: følger plan.  

iii) Uigennemsigtigt lampeglas på nogle parklamper: Når der skal bestilles skift af pærer i 
parklamper, vil opgaven om rensning af lampeglas blive taget op. 

 

5. Fra udvalg 

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

abonnement hos YouSee blev gennemgået. Medieudvalget har forsøgt at bestille nogle 

stueantenner.  

b) Aktivitetsudvalget (GB): Der er afholdt et vellykket fastelavnsarrangement – god stemning og fint 

fremmøde. Stor tak til udvalget.  

c) Webmaster (LH): Følg hjemmesiden.  

d) Legepladsudvalg: Intet nyt.  

 

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

 

7. Parcelhusejernes Landsforening (PL): Mødeindkaldelserne til generalforsamlingen blev trykt hos PL. 

Det fungerede upåklageligt. 

 



  

 

8. Egedal kommune: Alle grundejere har fået elektronisk post vedrørende ændret afhentning af bio- og 

restaffald. 

 

9. Generalforsamling 2017: De forskellige opgaver blev gennemgået og fordelt. Materiale sendes til 

webmaster. 

 

10. Evt.  

 

 

 

 

7.3.2017, 

Aase Nissen 

 

 

 

 

               

  


