
  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 526 

 

Tirsdag den 6. november 2018 i Skytten 14 kl. 19.30.  

Deltagere:  Lars (LH), Ann-Sofie (AL), Karin (KJ) og Aase (AN). 

Fraværende: Jan (JL).  

  

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden:  

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.  

 

3. Siden sidst: Vedr. ulovligt opført halvtag Sk.35: Efter at have modtaget orientering fra Sk.35, har 

bestyrelsen svaret kommunen vedr. halvtaget. Bestyrelsen anbefaler ikke en dispensation, men ønsker 

det ulovligt opførte halvtag fjernet.  

AN deltog i borgermødet vedr. affaldsplan 2019-2030 d.4.10. på rådhuset. Formålet med mødet var især 

at få gode ideer til fortsat at blive bedre i kommunen til at sortere og indsamle affald. Egedal kommune 

ligger allerede nu pænt i statistikken og opfylder gældende krav. Der blev spurgt til, hvor mange 

husstande der skal til for at få ”en nedgravet løsning”, og svaret er 26 husstande. Kommunen kommer 

med materiel og grundejerne (grundejerforeningen eller lignende) skal selv betale for nedgravning / 

installation, og det skal være på et areal, der er let tilgængeligt for store biler. Kommunen arbejder især 

med gode løsninger for nye boligområder, men de vidste godt, at der stadig er nogle ældre boligområder 

i kommunen, som der skal findes en løsning for (det gælder bl.a. Hampeland). Vore stativer med 

papirsække ses ikke som en del af den fremtidige affaldsindsamling. 

 

a.    Post & forespørgsler: Vedr. handicapplads på Skyttens p-plads: der er i tilknytning til handicapskiltet 
opsat skilt med nummeret på den handicapbil, som pladsen er reserveret til. 

Vedr. gyngestativ med rutschebane på firkant ved husene Løven 28-35: der er ikke sket yderligere i 
sagen. Krav til legeredskaber på steder med offentlig adgang samt krav af hensyn til, at foreningens 
forsikring dækker, undersøges igen. Dette er det første legeredskab, som er opsat efter, at vi har 
fået forsikringer gennem PL, og efter lokalplan 41 er trådt i kraft, og derfor ønsker bestyrelsen, at 
forholdene fra start skal være i orden. Senere må man se på de legeredskaber, som tidligere er 
blevet opsat.       
                 

b.    Meddelelser fra formanden (LH): Fremsættes under de enkelte punkter. 
 

c. Meddelelser fra kassereren (KJ):   

i)     Regnskabet følger budgettet.  

ii)     Kassereren orienterede om foreningens byggelån, som man begyndte at trække på ved  

         betaling til entreprenøren i juli måned.  

iii)     Til salg: Væ. 42, St. 38. 

   Solgt: St. 35.  

            

4. Områdepleje 

a.    Grønne områder (LH-KJ): Vandingsposerne på kugleahorntræerne mellem Skytten og Løven er 

endnu ikke fjernet. Det er foreningens poser, og de vil blive opbevaret i vores skur. Entreprenøren 

har fået lov til at bruge noget af pladsen i vores skur, så adgangsforholdene har været lidt 

vanskelige. Nu, når der kommer en vinterpause i fliselægningen, må der ryddes op og gøres plads til 

poserne.  

De 2 udgåede kugleahorntræer mellem Skytten og Løven er endnu ikke erstattet af nye. LH 

kontakter STV.  

Iflg. kontrakt for områdepleje vil der blive foretaget løvsugning på P-pladserne, når de sidste blade er 

faldet. 

 



  

 

 

b.    EL- arbejde (LH, AL): 
Der gås lampekontrol hver måned. Copenhagen lampe på muren ved Løven 25 er gået løs; den skal 
skrues bedre fast. Der mangler lampeglas på parklampen ved opslagstavlen på Løvens p-plads. Der 
er endnu ikke taget stilling til, om der skal opsættes ekstra lamper nogle steder.   

 
c.    Fliseprojekt (LH-KJ-AN): Arbejdet i Stenbukken og Løven nærmer sig sin afslutning. Der er planlagt 

afleveringsforretning torsdag d. 15. november. Der vil blive opsat gelændere tirsdag d. 13.11.  
 

d.    Regnvandskloakker, brønde (JL): Entreprenøren har renset / renser regnvandskloakker i 
Stenbukken og Løven for grus/ sand inden aflevering. Intet nyt vedr. spuling.   
 

5. Fra udvalg: Generelt gælder, at udvalgene arbejder selvstændigt og uafhængigt af bestyrelsen, og det 

er udvalgenes medlemmer, der bestemmer, hvad de vil arbejde med under hensyntagen til det, der blev 

vedtaget, da udvalget blev nedsat. Udvalgene har en kontaktperson i bestyrelsen, som dels kan 

orientere bestyrelsen om udvalgets arbejde, og som skal inddrages, hvis udvalget vil lave arrangementer 

eller lignende, som berører grundejerforeningens areal eller koster grundejerforeningen penge. 

a. Medieudvalget (JL): Intet nyt. Vedrørende oplysninger fra YouSee se under pkt. 11. 

b. Aktivitetsudvalget ((AL): Intet nyt.   

c. Webmaster (LH): Der opfordres stadig til, at grundejerne tilmelder sig nyhedsbrevet.  

d. Legepladsudvalg (LH-LR): Intet nyt. 

 

6. Status udhusbyggeri (JL): De nye tegninger mangler stadig sidste gennemgang.  

 

7. Revision af beboerhåndbogen mv. (LH-PLH): De sidste links mangler stadig, førend den reviderede 

beboerhåndbog er klar.  

 

8. Tinglysning af forhøjet pant ved salg: AN-AL vil arbejde med opgaven. Er der grundejere, der har 

viden om tinglysning i sådanne sager, så kontakt os venligst. (se mailadresser på hjemmesiden). 

 

9. Persondataforordning (GDPR): Det afklares ved lejlighed med webmaster, hvorvidt der kan være 

fælles persondataforordning for grundejerforeningen og hjemmesiden.  

 

10. Parcelhusejernes Landsforening (PL): ”Mit hus”. Efterår, nr.3. 2018 er udsendt.   

 

11. YouSee (JL): Der har været en del problemer med ustabilt signal, pixeleringer mv. JL har haft kontakt til 

grundejerforeningens kontakt i YouSee, og han opfordrer til, at den enkelte husstand ved gener 

kontakter YouSee direkte. YouSee kan derefter analysere henvendelserne og afgøre, hvorvidt det 

sandsynligvis drejer sig om en fejl hos dem eller hos den enkelte bruger. Se nærmere på hjemmesiden. 

 

12. Evt.  

Generalforsamling 2019 er fastsat til onsdag d. 27. marts 2019 

 

 

Dato for kommende bestyrelsesmøder:        Tirsdag d. 27. november 

Tirsdag d. 8. januar 2019 

Tirsdag d. 5. februar 2019 

Tirsdag d. 5. marts 2019 

 

10. november 2018 

Aase Nissen 

       


