
  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 556 

 

Dato: 13. april 2021. (Virtuelt møde). 

Deltagere: Jan (JL), Karin (KJ), Thomas (TJ) og Aase (AN). 

Afbud: Bente Reinholdt (BR) 

 

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden: Dette er et møde med få punkter, - der holdes møde igen om 

en uge. 

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.: 

 

3. Siden sidst:   

a.    Post og forespørgsler:  Forespørgsel om private fester på firkanterne mellem husene: Firkanterne 

mellem husene har de ”tilhørende” huse råderet over (Ordensregler §  2),- grundejerforeningen slår 

kun tilgængeligt græs. Hvis en grundejer påtænker at afholde et privat arrangement på firkanten, 

gælder almindelige regler for godt naboskab (orientering, hensynsfuldhed mv.). På kort på 

hjemmesiden kan ses, hvilken firkant huset pr. tradition har ”hørt til”, - enkelte huse er placeret, så 

der kan være 2 muligheder. 
 

b.    Meddelelser fra formanden (JL): Forespørgsel vedr. opsætning af rottespærre – forsikringsselskab 

vil opsætte rottespærre: Formanden har fået oplyst, at opsætning af rottespærre skal godkendes af 

kommunen - hvis Novafos opdager rottespærre i den yderste del af stikledningen, og den ikke er 

registreret, vil den blive fjernet uden videre.  

Da den hidtidige næstformand i bestyrelsen er fraflyttet, skal bestyrelsen konstituere sig med ny 

næstformand, som foreløbigt gælder indtil generalforsamlingen. Sekretær Aase Nissen blev 

foreslået og accepterede valget. AN fortsætter som sekretær. 

c. Meddelelser fra kassereren (KJ):  

i) Regnskab, budget: Behandles på næste møde.  

ii) Nye grundejere: Grundejerforeningen kunne pr. 1. april byde velkommen til nye beboere i  

      Skytten 14 og 19 samt i Løven 40. 

                 

4. YouSee, Fibernet (JL):  

Vedr. udrulning af fibernet: der skal være en form for gennemgang d.14.4. Der mangler kun at blive ført 

kabelforbindelse ind til få adresser ved hovedsti, Løven. Der er mange flisefejl: sunkne / for høje / 

trykkede i en side / beskadigede, revnede - bestyrelsen har gjort en del ud af at gennemgå områderne. 

De sidste dage er der strøet en del sand ud, hvilket vanskeliggør arbejdet med at kontrollere. Der er 

også en del ”jordarbejde” tilbage. Efter næste bestyrelsesmøde om en uge kan vi fortælle mere. Vi håber 

på et positivt møde med Fiberkysten d.14.4. 

 

5. Områdepleje 

a.    Grønne områder (KJ): KJ varetager midlertidigt kontakten til Trim.              

b.    Belysning (KJ): KJ varetager kontakten til Alpha og den, der runderer. 

Der er runderet i april måned og bestilt udskiftning af pærer i 4 parklamper samt fastgørelse af en 

løsnet scotlampe på Løvens p-plads. 

 

 

6. Generalforsamling: Årets generalforsamling d.23. marts blev aflyst pga. restriktioner i forbindelse med 

Coronapandemien. Der vil så hurtigt, som det bliver muligt, blive indkaldt til ny generalforsamling med 1 

måneds varsel.  

 



  

 

 

7. Evt.: Der er efterladt møbler langs Ring Nord på broen over hovedstien. TJ vil anmelde det via ”Tip 

Egedal”. Det er helt uforståeligt, at nogle personer bare efterlader møbler / affald langs offentlig vej. 

. 

         

Planlagte møder i 2021: Tirsdag d. 20. april. 

 

 

 

 Den 14.april 2021 

 Aase Nissen   


