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Referat af bestyrelsesmøde nr. 04 
 

 

 
Emne Bestyrelsesmøde nr. 04 

Mødedato 15.01.2020 

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 
 Louise Veng Revisor LVE 
 Janus Pedersen Revisor JAP 
    
Vedhæftet Referat af bestyrelsesmøde nr. 03   
    

 
   Ansvar 

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

 Jens blev valgt som dirigent og Nikolaj som referent. Agendaen blev god-
kendt. 

  

Pkt. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 03  Alle 

 Ingen bemærkninger til forrige referat. Godkendt.   

Pkt. 03 Velkomst til – og præsentation af – foreningens revisorer  LVE/JAP 

 Velkommen til ejerforeningens nye revisorer; Louise Veng og Janus Peder-
sen. 
Louise og Janus bliver revisorer på lige vilkår og skriver begge under på 
fremtidige dokumenter vedr. ejerforeningens økonomi. 
 

  

Pkt. 04 Økonomi  LNO/LRA 
SPO 

 Opfølgning på opkrævninger og indbetalinger i takt med indflytning. 
Første omdeling blev uddelt via Line, grundet manglende postkasser i ejer-
foreningen. Har man modtaget en opkrævning for en periode før sin overta-
gelsesdato, skal denne opkrævning returneres til Line som er ansvarlig. Gi-
rokortet kan returneres i postkassen v/ Toftebuen 111, såfremt opkræv-
ningsperioden ikke stemmer overens med overtagelsesdatoen. Den 
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fejlagtige opkrævningsperiode vil herefter blive tilrettet og man vil modtage 
et nyt girokort med korrekt opkrævningsperiode. 
 
 

Pkt. 05 Bestyrelsesansvarsforsikring  RMA 

 Status på undersøgelse af priser, information m.v. 
Rasmus har indhentet tilbud fra Topdanmark og gennemgår efterfølgende 
tilbuddet med Jens. Der indhentes ligeledes et tilbud fra Parcelhusejernes 
Landsforening. 
 

  

Pkt. 06 Hjemmeside  THJ/SPO/
NKC 

 Status på gennemgang af opbygning af hjemmeside. 
Hjemmesiden er oppe at køre med følgende adresse: www.toftebuen.dk. 
Der er givet adgang til bestyrelsens medlemmer, således de enkelte kan 
gennemgå hjemmesiden for evt. fejl og mangler. 
Hjemmesiden indeholder bl.a. Forside med rullende galleri, referater af be-
styrelsesmøder, generalforsamling m.m. 
Foreløbigt har hjemmesiden følgende faneblade: Forside, bestyrelsen, ny-
heder, dokumenter, for bestyrelsen.  
Thomas fremsender udlagte økonomiske udeståender for hjemmesiden til 
Line. 
Hjemmesiden bliver ligeledes uploadet i grundejerforeningens facebook 
gruppe ”Toftebuen - Vindinge”. 
Foreløbige kontaktpersoner for hjemmesiden er Thomas, Sinne og Nikolaj. 
 

  

Pkt. 07 Legeplads  SPO/ 
MRN/JPE 

 Status på indhentning af priser, herunder opfølgning på ansøgning af puljer i 
Roskilde Kommune. 

Firmaerne Elverdal og Cado har været på besigtigelse af matriklen for at af-
give et tilbud. Der estimeres ca. 250.000 kr. til den store legeplads og ca.  
50.000 kr. til den lille legeplads. Ligeledes estimeres den store legeplads til 
ca. 200 m2 og den lille legeplads på ca. 50 m2. 
Lind og Risør forespørges for mulighed om rydning af jord til faldunderlag, 
således. Punktet videregår til næste bestyrelsesmøde. 
Materialevalg følger. 
 
Legepladsen estimeres til at blive opført i år 2021. 
 

  

Pkt. 08 Salg af stiareal/natursti mellem Toftebuen og Tingvej  JBJ 

 Lukket punkt. 

Nedenstående er forbeholdt bestyrelsen: 
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Ovenstående billede er et udklip fra Geodatastyrelsen som viser den om-
talte natursti der er på tale. Naturstien måler ca. 46 meter i længden og ca. 
8,5 meter i bredden, hvilket udgør ca. 392 m2 samlet. 

Jens tager fat i nabogrundejerforeningen ift. interessen om salg af natursti 
samt får dem til at undersøge de politiske restriktioner der er ved 
salg af grund. 

Pkt. 09 Vindinge Lokalråd  LRA 

 Information fra Vindinge Lokalråd. 

Vindinge lokalråd har forespurgt Toftebuens bestyrelse om der er interesse i 
at støtte Vindinge lokalråd med ca. 10 kr. pr. husstand. Punktet udskydes til 
videre diskussion på et senere bestyrelsesmøde. 
 

  

Pkt. 10 Nabohjælp  SPO/JPE 

 Orientering om muligheder for etablering af Nabohjælp 

Mulighed for indkøb af skilte for nabohjælp. Ca. 340 kr. pr. skilt, inkl. forsen-
delse og moms. Tilmelding af nabohjælp kommer med en app, hvor der er 
mulighed for at bruge appen som et taleredskab m.m. Nabohjælpen skal ak-
tivt holdes i gang af Toftebuens beboere. Sinne uploader et forslag om na-
bohjælp i facebook gruppen ”Toftebuen – Vindinge”. 
 
Sinne undersøger økonomien for de 4-6 skilte der evt. skal anskaffes og 
monteres ved indgangene til Toftebuen. 
Der undersøges om økonomi for mængderabat af tilmelding til verisure / 
g4s. 
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Jan undersøger en rammeaftale med g4s, Sinne undersøger med verisure. 
 

Pkt. 11 Generalforsamling 2020  JBJ 

 Indkaldelse til – og organisering af afholdelse af Generalforsamling 2020. 

Jens udarbejder indkaldelse til kommende generalforsamling.  
Der uploades ydermere et facebook opslag med spørgsmål til generalfor-
samlingen. Bestyrelsen undersøger mulige lokaler til afholdelse af general-
forsamlingen inden næste bestyrelsesmøde. Generalforsamlingen vil blive 
afholdt i april måned. Dato for afholdelse af kommende generalforsamling i 
år 2020 bliver: 
 

• Onsdag den 22. april 2020, kl. 19.00 – 21.00 
Sted følger. 

 

  

Pkt. 12 Eventuelt   

 Vindingedage, forslag om ”åbent hus” i et af de nybyggede huse. Undersø-
ges nærmere. Lind og Risør afholder åbent hus hver søndag kl. 15.00 – 
16.00. Yderligere information kan findes på www.lr-hus.dk. 
 
Rottespære: 
Har grundejerforeningen interesse i at indhente et tilbud på serviceaftale af 
rottespære. Jan indhenter tilbud. Undersøges nærmere om de økonomiske 
aspekter skal indgå i grundejerforeningens årlige kontigent. 
 
Overgang fra skelpæl til vej: 
Fra skelpæl til vej, et mindre stykke som er grundejerforeningens, har L&R 
udmeldt beboerne de kan gøre hvad de vil med det stykke. Der forespørges 
om græsarmering frem for sået græs. Jan tager en snak med Lind og Risør. 
 
Nærboks: 
Skal der sættes en nærboks op på matriklen? – Bestyrelsen ønsker at ud-
skyde punktet til man ved nærmere med købmandens kommende placering. 
 
Serviceaftaler for drift af tekniske installationer 
Serviceaftale for servicering af fjernvarmeanlæg og ventilationsaggregat øn-
skes undersøgt. Aftalerne kan uploades på hjemmesiden. 
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Pkt. 13 Næste møde   

 Onsdag den 25. marts 2020, kl. 19.00 hos Jan v/ Toftebuen 144.   

    


