
  

 

Referat af bestyrelsesmøde 508  

 

Mandag den 3. april 2017 i Løven 25 kl. 20.00  

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

Afbud: De 2 suppleanter havde meldt afbud.  

 

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden:  

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.  

 

3. Siden sidst:  

        

a)    Post & forespørgsler:  
              

b) Meddelelser fra formanden (LH):  Bestyrelsen konstituerede sig. 

       Aase Nissen fortsætter som sekretær, men afgiver næstformandsposten til Pia Lindehøj Hansen. 

       Listen over arbejdsopgaver blev gennemgået, og der blev foretaget små ændringer.  

       For fremtiden skal formand LH eller næstformand PLH kontaktes ved lån fra skur. 

c) Meddelelser fra kassereren (KJ)  

i) Regnskabet blev gennemgået. Det følger budgettet.  

ii) Huse til salg: Lø. 14 er blevet solgt pr. d. 1.4.2017. Lø. 7, 29 og 34 samt Væ.39 er til salg. 

            

4. Områdepleje 

 

a)    Grønne områder (LH-PLH):  Arbejdet med at fjerne eksisterende beplantning, så der i stedet for kan  

       plantes kugleahorn som en allé langs Stenbukken, er begyndt. Der vil endvidere blive plantet 3 træer  

       i klynge v. Skytten i stedet for det enlige træ, der var gået ud i toppen.  

       Der er monteret en træafskærmning langs stien på det lille stykke fra tunnelen til trappen for at holde 

       på jorden fra skråningen. Brættet er imidlertid placeret for højt over jorden, så der kan skride jord ud  

       under det. Trim kontaktes for at få det rettet.  

b) EL- arbejde (LH): 
i) Der er ikke noget arbejde i ordre.  

ii) Lampekontrol: følger plan.  

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

iv) Som besluttet på generalforsamlingen vil bestyrelsen påbegynde arbejdet med at gennemgå 
bebyggelsen for at afdække ”mørke stiforløb”. (LH, PLH, KJ). 

   

5. Fra udvalg 

a) Medieudvalget (JL): Følg medieudvalget på hjemmesiden. Hvis man har brug for en stueantenne,  

        kan Jan Loop kontaktes. Procedure for opsigelse af grundpakken fra YouSee samt blanket til brug  

        ved ønske om udmeldelse er lagt på hjemmesiden.  

b) Aktivitetsudvalget (GB): Der er p.t. ikke planer om nye arrangementer.  

c) Webmaster (LH): Følg hjemmesiden. Den nye webmaster, Kenneth Westergaard, vil overtage jobbet 

i nærmeste fremtid. 

d) Legepladsudvalg (LH): Ved generalforsamlingen blev der nedsat et nyt legepladsudvalg med det 

formål at udfærdige et gennemarbejdet oplæg til legeplads, som kan præsenteres til næste års 

generalforsamling. 

Det nye udvalg har indtil videre følgende medlemmer: 



  

 

Pia og Rikke Østerbye, Løven 31, 

Keld Thomsen, Vædderen 6, 

Nikolaj Mørkeberg, Stenbukken 35.  

 

6. Undersøgelse af mulighed for videoovervågning (JL):  På generalforsamlingen blev bestyrelsen 

pålagt at undersøge mulighederne for at etablere overvågning af området. JL indhenter tilbud og 

undersøger de lovgivningsmæssige forhold. 

 

7. Status udhusbyggeri (KJ): Der er 2 forespørgsler vedrørende skurbyggeri. Der er lidt problemer med at 

sende tegningerne digitalt, da tegningerne findes som PDF filer, og nogle af filerne er så store, at de ikke 

kan vedhæftes en mail.   

 

8. Parcelhusejernes Landsforening (PL):  der afholdes generalforsamling i PL i juni måned. 

 

9. Egedal kommune: Intet nyt om ændringer i fremtidig affaldsindsamling.  

 

10. Evt.  

 

 

Der er aftalt følgende møder i 2017: 

 

  Tirsdag d. 2. maj 

  Mandag d. 29. maj 

  Mandag d. 19. juni 

  Mandag d. 7. august  

 

4.4.2017, 

Aase Nissen 

 

 

 

 

               

  


