
  

 

Referat af bestyrelsesmøde 509  

 

Mandag den 1. maj 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: Vores nye webmaster Kenneth Westergaard skulle have 

deltaget i begyndelsen af mødet, men han måtte desværre melde afbud. Kenneth inviteres til næste 

møde i stedet for. 

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.  

 

3. Siden sidst:         

a)     Post & forespørgsler:  
              

b) Meddelelser fra formanden (LH):   

c) Meddelelser fra kassereren (KJ)  

i) Regnskabet blev gennemgået. Det følger budgettet.  

ii) Huse til salg: Lø. 7 og 34 samt Væ.39 er til salg. 

            

4. Områdepleje 

a)    Grønne områder (LH-PLH): Der er plantet kugleahorn som en allé langs Stenbukken mod  

       kælkebakken, men pga. den meget våde jord er arbejdet med at fjerne krat og så græs på  

    kælkebakkesiden endnu ikke afsluttet. Der er endvidere plantet 3 træer (blodblomme) 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 højt over jorden, så der kan skride jord ud  

       under det. Det er endnu ikke ændret.  

       Bommen mod skolen genetableres.  

       Buskads er ved at vokse op gennem græs v. Skytten 18 – ved El skab. Buskadset ryddes, og der   

       sås græs.  

       Til venstre for trappen op til Vædderen 1 er der en bunke visne blade, og bladene forhindrer græsset  

     i at gro. Trim kontaktes for at få det ordnet.  

b) EL- arbejde (LH): 
i) Efter sidste lampekontrol fik Alpha ordre på skift af et par pærer, hvilket blev ordnet  

allerede dagen efter. Ved samme lejlighed  blev det berørte lampeglas tørret af – det 
observeres, hvorvidt det har en effekt for lysmængden. Der er siden fra en grundejer 
indberettet, at der mangler lys et sted. Dette vil blive ordnet i forbindelse med næste 
lampekontrol.  

c) Bedre belysning (LH-PH-KJ): Arbejdet med at gennemgå bebyggelsen for at afdække ”mørke 
stiforløb” udsættes til efteråret, da vi nu er kommet ind i ”de lyse nætters tid”. 

d) Opstart af undersøgelser i forbindelse med kommende fliseprojekt (PH-KJ-AN): I forbindelse med 
at der de kommende år skal udskiftes fliser på vore stiarealer, skal der foretages en række 
forberedende arbejder, bl.a. skal vi finde et rådgivningsfirma, som kan påtage sig opgaven, samt 
undersøge, hvad vi kan gøre med de træer og buske, som har så kraftige rødder, at de er med til 
at ødelægge flisebelægningen.  

 
5. Fra udvalg 

a) Medieudvalget (JL): Følg medieudvalget på hjemmesiden. Har du spørgsmål, kan du kontakte   

        bestyrelsesmedlem Jan Loop eller et af de andre medlemmer i medieudvalget (se hjemmesiden). 

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



  

 

c)  Webmaster (LH): Vores hidtidige webmaster har lagt sidste opdatering på hjemmesiden, og fra   

 bestyrelsen skal lyde en stor tak til Kjeld Glückstadt for det meget store arbejde, som han gennem   

 årene har udført med hjemmesiden og for foreningen. Den nye webmaster, Kenneth Westergaard,    

 tager over fra nu af, og bestyrelsen glæder sig til det fremtidige samarbejde og til at se, hvordan  

 Grundejerforeningen Hampelands hjemmeside fremover vil blive. 

d)  Legepladsudvalg (LH): Intet nyt.  

 

6. Undersøgelse af mulighed for videoovervågning (JL):  JL har orienteret sig på markedet og bl.a. talt 

med politiet. Politiet skal have nøjagtige tegninger over videoplaceringer og dækningsvinkler for at kunne 

tage stilling til en eventuel tilladelse, idet privatlivets fred tillægges stor vægt. Der arbejdes videre med 

opgaven.  

 

7. Status udhusbyggeri (KJ): En grundejer, der skal bygge nyt skur, fik de tegninger, der ikke kunne 

sendes digitalt, på en USB-nøgle, og det er tilsyneladende en ok løsning.  

 

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

fremsendes fuldmagt (AN). 

 

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

 

10. Evt.  

 

 

Der er aftalt følgende møder i 2017: 

  Mandag d. 29. maj 

  Mandag d. 19. juni 

  Mandag d. 7. august  

 

10.5.2017, 

Aase Nissen 

 

 

 

               

  


