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Referat for bestyrelsesmøde nr. 03 
 

 

 
Emne Bestyrelsesmøde nr. 03 

Mødedato 25.09.2019 

Sted Toftebuen 133, 4000 Roskilde 

Mødetid 19.00 – 21.00 

 
Deltagere Jens Boe Jacobsen Formand JBJ 
 Line Nordhald Bestyrelsesmedlem LNO 
 Lotte Raunkjær Bestyrelsesmedlem LRA 
 Sinne Poulsen Bestyrelsesmedlem SPO 
 Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JPE 
 Mark Rød Nielsen Bestyrelsesmedlem MRN 
 Thomas Heide Johansen Bestyrelsesmedlem THJ 
 Rasmus Marcussen Suppleant RMA 
 Nikolaj Køhler-Christensen Suppleant NKC 
    
    
    

 
   Ansvar 

Pkt. 01 Valg af dirigent, referent og godkendelse af agenda  JBJ 

 Jens blev valgt til dirigent og Sinne til referent. Agenda er godkendt.  
 

  

Pkt. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 02   

 Godkendt med bemærkning om salg af sti. Denne bemærkning tales igen-
nem under punkt 6. 
  

  

Pkt. 03 Økonomi 

 

 LNO/LRA 
SPO 

 Opfølgning på etablering af bankforbindelse, Nem ID samt status på op-
krævning af kontingent 
Status på revisor og revisorsuppleant 
 
 
Bankkonto er blevet oprettet og betalingsforbindelse bliver oprettet i aften 
når Jens har udfyldt og underskrevet papirer. CPR, adresse og fulde navn 
skal afleveres til LNO i aften (dd.) af alle i bestyrelsen i denne forbindelse.  
LNO har lagt 1.000 kr. ud for FI-konto.  
Sinne har lavet liste over hvem der flytter ind hvornår. Sinne sammenstiller 
denne liste med listen over navne fra den stiftende GF og sender til LNO  
Revisor og revisorassistent er fundet. De inviteres til næste bestyrelses-
møde. 
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Pkt. 04 Bestyrelsesansvarsforsikring  JPE 

 Status på undersøgelse af priser, information m.v. 
 
Punktet tages op igen til næste bestyrelsesmøde. RMA undersøger priser 
mv.  
 

  

Pkt. 05 Hjemmeside  THJ 

 Forslag til beslutning: Betalt abonnement hos Wordpress 
 
Domæneoverdragelsen er i gang. Hjemmesiden er pt under opsætning. Den 
er forventeligt færdig i Q4 2019.  
Vi skal have fjernet de reklamer der ligger på den. THJs kollega har sagt at 
han gerne vil hjælpe. THJ sender link til hjemmesiden ud til alle i bestyrel-
sen.  
Evt. beslutning om opgradering af abonnement udskydes til næste bestyrel-
sesmøde.  
 

  

Pkt. 06 Legeplads  SPO/ 
MRN/JPE 

 Status på indhentning af priser, information m.v. i relation til etablering af le-
geplads på fællesarealer 

 
Der er en pulje vi kan søge (max 300.000 kr.). Puljen for 2019 er brugt, og 
det er først til mølle. Så vi skal være hurtige i 2020.  
MRN undersøger hvad præmissen er for at søge puljen; må vi søge i 2020 
og først bygge i 2021 fx?   
Der skal byggetilladelse til legepladsen. I tegningerne fra LR er der sat af til 
to legepladser – disse to ligger allerede i lokalplanen. Vi skal i første om-
gang finde ud af hvor mange penge vi vil lægge i projektet. Og derfra kan vi 
gå forskellige veje ifht. både hvor meget vi selv skal lave og hvad legeplad-
sen skal indeholde. Der er stemning for at vi ikke selv anlægger. Blandt an-
det på grund af det ansvar der så medfølger.  
Når legepladsen er anlagt, bør der føres logbog over hvor ofte der holdes til-
syn med den.  
Vi har besluttet at starte med at anlægge en legeplads ved pladsen ved var-
mecentralen med et budget på ca. 250.000 kr.  
Sinne tjekker med sin kontakt ved Kompan om de kan gøre noget ifht. et til-
bud.  
Legepladsen bør måske være et punkt på næste GF. Her kan vi evt. 
stemme om at få indført i vedtægterne at alle (også ny-købere) skal betale 
et ”indflytningsbeløb” der så går hertil. Dette taler vi videre om på næste be-
styrelsesmøde.  
MRN undersøger billigere alternativer.  

 
 
 

  

Pkt. 07 Salg af stiareal/natursti mellem Toftebuen og Tingvej  JBJ 

 Orientering om henvendelse fra nabo-grundejerforeningen 
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Jens har fået en henvendelse fra grundejerforeningen ud mod Tingvej. De 
spørger om vi har interesse i at sælge stien. Hvis vi sælger stien, vil vi ikke 
have adgang ud den vej fra. Men der er flere andre muligheder for at 
komme ud, bla. til bussen.  
Så længe vi ejer stien, skal vi snerydde/salte/slå græs. JBJ kontakter kom-
munen, grundejerforeningen og LR for at få mere information; bla. om salgs-
pris.  
Hvis den blændes af en evt. køber vil det ikke være en mulig flugtvej for 
tyve hvilket vil være en fordel.  
 

Pkt. 08 Vindinge Lokalråd  JBJ 

 Invitation til at deltage i Vindinge Lokalråd 

Valg af repræsentant fra GF Toftebuen 

 
LRA vil gerne melde sig som repræsentant fra GF Toftebuen. JBJ sender 
information.  
Dette punkt sættes også på agendaen til næste møde. 
 

  

Pkt. 09 Tilslutning til Vindinge Antennelaug  NKC 

 Status på mulighed for tilslutning 

NKC har talt med Keld ifht. om vi kan koble os på. Det har vi ikke, medmin-
dre vi selv graver kabler ned – hvilket der ikke er interesse for.  
NKC kigger ind i tilbud fra andre internetudbydere.  
 

  

Pkt. 10 Eventuelt   

 JPE meddeler at der er seks usolgte villagrunde tilbage.  
 
Der er tre høje træer ved stien mellem grund nr. 95 og grund nr. 107 (ved 
anden rundkørsel). Disse træer vil grundene bag (ikke GF Toftebuens 
grunde, men grundene på den anden side af træerne) gerne beholde, og af-
talen er derfor at de selv står for vedligeholdelse af disse træer (beskæring 
mv.) mod at træerne bibeholdes.  
 
Det kunne være hyggeligt at lave nogle arrangementer. Også selvom ikke 
alle er flyttet ind. Fx juletræstænding, fastelavn eller lign. 
Der er også forslag om arrangementer som at tage ned til den lokale bryg-
ger.   
 

  

Pkt. 11 Næste møde   

 15. januar 2020 kl. 19.00 på Toftebuen 133.  
Revisor og revisorassistent inviteres. Sinne står for at invitere disse.  

  

    


