
  

 

  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 568 

 

Dato: Tirsdag d. 8. marts 2022 

Deltagere: Karin (KJ), Thomas (TJ), Bente (BR), Lasse (LH) og Aase (AN).  

 

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden:  

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.: 

 

3. Siden sidst:   

a.    Post og forespørgsler: Der har været nye forespørgsler vedr. ladere til elbiler og placering af 

varmepumper. Grundejerne er svaret direkte.  

b.    Meddelelser fra formanden (AN): Der har været henvendelse fra grundejerforeningen Sagaparken 

vedr. udveksling af ideer vedr. ny affaldsordning. Videre kommunikation udsættes til efter 

generalforsamlingen. 

c. Meddelelser fra kassereren (KJ):  

i) Regnskab: Der er ikke udarbejdet regnskab for januar – februar måned. Restance fra dødsbo 

indbetales ved salg af huset. Der er ikke andre restancer. 

 

4. YouSee, Fibernet (AN):  

YouSee: Intet nyt. 

Fibernet: Der forventes aflevering u. 11.  

 

5. Skurbyggeri (AN): Depositum for de 2 sidste byggerier er refunderet. Der er ingen nye anmodninger.   

 

6. Områdepleje 

a) Grønne områder: (BR – AN): Der er klippet / fældet langs hovedstien ned mod tunnelen.   

Der var spurgt om pris på 3 arbejder, og det blev besluttet at få udført 2 af opgaverne: beskæring 

af den 1. række potentillabuske langs carportene og for enden af carportene mod Hampeland, så 

der bliver mere lys på stierne, samt få fjernet blade og frøstande fra potentillabuske i hjørner af 

carportene m.fl. steder.  

b) Regnvandsbrønde og kloakker (AN):  Novafos er kontaktet vedr. det sunkne (skæve) dæksel på 

Stenbukkens p-plads. Novafos har svaret efter tjek hos kommunen, at regnvandsledningen 

tilhører grundejerforeningen. En evt. reparation udsættes – så længe den ikke er værre - til p-

pladsen skal renoveres. 

c) Andre opgaver: Fra tidligere: Den store sten ud for L2 flyttes til et sted i Skytten for at hindre 

cykling på græs. Flytning rekvireres, når Fiberkysten er færdig. 

Den aftalte opsanding i Skytten og Vædderen rekvireres, når Fiberkysten er færdig.  

       Opgaven med opsætning af nye / reparation af lave hegn til at holde på flis tages op senere. Det 

       bliver nødvendigt med en ny gennemgang / registrering. 

d) Udvalg vedr. renovering p-pladser (LH): En del af gruppen har haft møde med 2 udbydere af 

ladestationer. Den ene udbyder opstiller gratis ladestandere under forudsætning af, at de er frit  

 



  

 

  

tilgængelige (offentlige). Det andet selskab kan låse ladepladserne mod et mindre fast beløb pr. 

måned. Det betyder, at det kun vil være grundejerforeningens medlemmer, der kan benytte 

ladestanderne.  

e) Belysning (KJ):  

1) Rundering: der er runderet, og Alpha har udskiftet de pærer, der ikke lyste. 

 

7. Trailere: Der er for øjeblikket ikke parkeret trailere ulovligt på p-pladserne. 

 

8. Kommunen (AN): Bestyrelsen blev indkaldt til møde om affaldsordning med 2 dages varsel og måtte 

melde afbud. Kommunen vil indkalde til gennemgang af områderne i april måned.  

 

9. Generalforsamling: Der er modtaget 3 forslag fra grundejerne. Forslagene kan læses på hjemmesiden. 

Det ene forslag vedrører opsætning af hjertestarter. Det undersøges, om eventuel opsætning af 

hjertestarter vil kræve 100 % opbakning fra grundejerne i lighed med etablering af ladestandere.  

 

10. Webmaster / hjemmesiden (AN): Hjemmesiden opdateres løbende. 

 

11. Eventuelt: 

.  

 Vel mødt til generalforsamling tirsdag d. 22. marts kl. 19.30  

     

      

      Den 10.3.2022 

      Aase Nissen  

 

 

 

 


