
  

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 547 

 

Tirsdag d. 11. august 2020.  

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

 

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden: På grund af Coronapandemien og deraf udskudt 

generalforsamling, har den hidtidige bestyrelse afholdt endnu et møde. Referatet er fra dette møde. 

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.: 

   

3. Siden sidst:   

Der er placeret grusbunker, fliser, affald foran gastanken. Den skyldige grundejer kontaktes.  

Vedr. rotter: næstformanden har haft kontakt med kommunen, og de har lovet at vende tilbage efter 

sommerferien. En grundejer har meddelt, at rotter er vendt tilbage efter, at kommunen har fjernet 

”giftkassen”. 

Der er stadig problemer med opladning af elbil. Ejer har haft trukket et ca. 75 m langt kabel fra hus til 

carport. Det må understreges, at det ifølge sikkerhedsstyrelsen er strengt forbudt at benytte 

forlængerledning til opladning af elbil.  

 

Post & forespørgsler: 

 

a.    Meddelelser fra formanden (LH): Der er kommet henvendelse vedr. beskadigelse af fliser ved 

Skytten, da en fliselægger ved arbejde hos en grundejer har kørt med for tunge maskiner uden brug 

af køreplader. Bestyrelsen er på sagen.  

 

b. Meddelelser fra kassereren (KJ):  

i) Regnskab: Regnskabet følger budgettet. Der er 4 restancer. Det kan oplyses, at hvis man er i  

      restance, har man ikke stemmeret ved generalforsamlingen. 

ii) Huse til salg: Sk.21, Væ.14 og Væ.34. 

Huse solgt: St.25 og Væ.44. 

                 

4. Områdepleje 

a.    Grønne områder (LH-AL):. 

       Der er problemer med tomme vandingsposer til træerne langs flisepladsen. Nogle af træerne ser  

       meget visne ud. STV kontaktes. 

       Følgende opgaver er udført: fældning af udgåede træer, gennemgang af potentillabuske for højt  

       ukrudt, gennemgang af nyt græs for sten, der ødelægger græsslåmaskinen, klipning af buske langs  

       den lange trappe ned til hovedstien ved tunnelen samt fejning af trappen.  

       Kommunen har godkendt arbejdet og afsluttet sagen vedr. varsel om kommende påbud, hvis ikke  

       tingene bringes i orden. 

       Hegn ved busstoppested: der er sparket et bræt i stykker. Trim kontaktes.  

Asfalt: efter generalforsamlingen gennemgås de 4 p-pladser mht. påkrævede asfaltarbejder. 

Store sten: efter generalforsamlingen vurderes opgaven igen.  

 

b.    EL- arbejde (LH, AL): 

Carportlysene virker igen. 

Der er foretaget rundering i august, og elektriker rekvireres. 

 

c.    Fliseprojekt (LH-KJ-AN): Der kommer 1-årsgennemgang for Vædderen, Skytten og flisepladsen 

onsdag d. 2. september. 



  

 

 

 

5. Runderinger: Der er runderet i alle stjernetegn. Hvis alt var ok omkring ens hus og på tilhørende firkant, 

har man ikke hørt noget. Øvrige grundejere har fået tilbagemelding på mail. Alle opfordres kraftigt til at få 

ordnet eventuelle udestående sager hurtigst muligt – så vi alle kan færdes på stierne, området ser pænt 

ud, og vi mindsker ”tilflugtssteder - opholdssteder” for rotter. 

 

6. Skurbyggeri: Nye på vej. 

 

7. Webmaster: Intet nyt.  

 

8. Evt.  

 

      Generalforsamling 2020: Afholdes tirsdag d. 18. august i salen under Ølstykke bibliotek. 

      Ny indkaldelse er udsendt d. 16.7. på mail.  

 

 

 

 

 

 

 Den 14. august 2020 

 Aase Nissen   

 

 


