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Referat af bestyrelsesmøde 571  

Dato: tirsdag den 10. maj 2022  

Deltagere:  Lars (LH), Karin (KJ), Bente (BR), Ivan (IH) og Inge (IS).   

 

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden: Punktet om indhentelse af fejning af parkeringspladser 

behandles under områdepleje. 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.: Ingen 

3. Siden sidst:  

a) Post & forespørgsler:  

i) Der henstår en uindregistreret bil på Vædderens parkeringsplads. Bestyrelsen har taget 

kontakt til den ansvarlige grundejer.  

ii) Der er fortsat problemer med fliseopretning hos en grundejer.  

b) Meddelelser fra formanden:  

i) Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling. Referat og de nye vedtægter er 

under udarbejdelse. 

ii) Udbud af områdeplejen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe mhp. evaluering af 

nuværende ordning og afdækning af behov.  

iii) Renovering af regnvandsledninger. Intet nyt. 

iv) Regnskab og budget. Regnskab følger budgettet. Vi har et stramt budget.  

Der er i år ikke penge til ukrudtsbekæmpelse eller myrebekæmpelse pga. etablering af 

fælles affaldsordning.  

Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til selv at sørge for at fjerne ukrudt og 

bekæmpe myrer i fliseområdet omkring de enkelte huse. 

v) Vi byder velkommen til nye grundejere i Stenbukken 34 og Vædderen 6.  

4. YouSee, Fibernet (LH/KJ):  

a) YouSee: Der har været 3 udmeldinger og 1 tilmelding. 

b) Fibernet: Fibernet har meddelt, at de sidste mangler er udbedret.  

5. Skurbyggeri (IH): Der er ingen nye anmodninger.  

6. Områdepleje. 

a) Grønne områder: (BR). Der har været græsslåning siden sidst. Nogle træer har brug for 

ekstra vanding.  

i) Status på arbejdet med opfejning af frøstande. Opfejning er i det væsentlige udført.  

ii) Kantbrædder ved pontentillabuskene. Intet nyt.  

b) Regnvandsbrønde og kloakker (IH):  Intet nyt. 

c) Ekstra opgaver: (BR) Flytning af sten fra L2. Den er endnu ikke flyttet.  

i) Status på indhentelse af tilbud på fejning af p-pladserne. Fejning af parkeringspladser 

udskydes pga. det eventuelle forestående arbejde med etablering af affaldsordning. 

Bestyrelsen har bemærket, at der smides skrald/skodder på parkeringspladsen og på 

fællesarealerne.  

Bestyrelsen henstiller til alle grundejere, at man rydder op efter sig selv og ikke 

efterlader sig skrald og cigaretskodder på fællesarealer.  
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d) Udvalg vedr. renovering p-pladser, elbiler/ ladere (LH): Udvalget har kontakt med 

udbydere og undersøger fortsat mulighederne for ladere til elbiler. 

e) Belysning (rundering) (KJ):  

i) Rundering: Ikke foretaget, da vi mangler en person til rundering i området.  

7. Kommunen:  

a) Affaldssortering (LH). Bestyrelsen har haft møde med to repræsentanter fra Egedal 

Kommune den 5. maj 2022. Egedal Kommune har meddelt, at papirsposer til restaffald og 

bioaffald udfases pr. 1. august 2022, og at der pr. denne dato skal være etableret en fælles 

affaldsordning til rest- og bioaffald. Den resterende fælles affaldssortering skal være 

etableret 1. januar 2023. Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på skure/afskærmning 

af fælles affaldsløsning.  

8. Webmaster/hjemmesiden (LH): Intet nyt. 

9. Eventuelt: Intet. 

             

 

Den 12. maj 2022 /IS 


