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Referat for bestyrelsesmøde nr. 10 
 

 

 

Emne Bestyrelsesmøde nr. 10 

Mødedato 18.11.2020 

Sted VIF Klubhus, Sandvejen, 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 

 Rasmus Marcussen Suppleant RMA 

 Nikolaj Køhler-Christensen Suppleant NKC 

    

    

Vedhæftet Referat af bestyrelsesmøde nr. 09   

    

 

   Ansvar 

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

Ingen kommentarer. Sinne/Mark er referent.  

 JBJ 

 

     

Pkt. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 09  Alle 

 Godkendt 

 

  

Pkt. 03 Evaluering af Ekstraordinær Generalforsamling Oktober 2020  Alle 

 Kort drøftelse af ekstraordinær GF. Generelt en fin afvikling med gode 
spørgsmål.  
 

  

Pkt. 04 Legeplads  Alle 

 • Næste skridt jf. beslutning på Ekstraordinær generalforsamling 
 
Der skal sættes en opkrævning i gang jf. beslutningen der blev truffet på 
ekstraordinær GF. Vi afventer dog med opkrævningen til vi nærmer os op-
sættelsen af legepladsen.  
Det lød på Ekstraordinær GF som om at der var flere der gerne vil bistå be-
styrelsen i det arbejde der ligger i at etablere legepladserne. Der skal derfor 
lægges et opslag på hjemmesiden med en besked om at folk kan sende os 
en mail hvis de vil deltage i dette arbejde. Herefter vil de høre mere.  
Der skal lægges billeder op af de legepladser der er i de 5 tilbud og så skal 
der laves en afstemning om hvilke to der er størst stemning for, og det er så 
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disse to entreprenører arbejdsgruppen skal arbejde videre med. Man afgiver 
sin stemme ved at sende en mail til bestyrelsen.  
 
Jan deltager i arbejdsgruppen.  
Vi undersøger muligheden for at lave en afstemning på hjemmesiden. 
 
Præmisser for projektet: 
- Der skal etableres to legepladser 
- Den store plads er til de store børn og den lille plads til de små  
 
 

Pkt. 05 Fællesarealer  Alle 

 • Næste skridt jf. beslutning på Ekstraordinær generalforsamling 
Tilbudsgivere på grønne områder rykker for svar. 
Der nedsættes arbejdsgruppe vedr. grønne arealer i bestyrelsen (Rasmus, 
Lotte, Nikolaj, Jan). Oplæg forventes klar til næstkommende bestyrelses-
møde. 
Der er mange leverandører der har sagt nej tak til at give tilbud på vores 
grønne arealer pga. de er for store. 
 
Det aftales at der indhentes tilbud på at gennemgå astfalt/belægning i for-
bindelse med overdragelse. 
 

 

  

Pkt. 06 Regnskab 2019 + 2020, Budget 2021  Alle 

 Regnskab for 2019 og 2020 skal gennemtjekkes af Grundejerforenings revi-
sor inden udgangen af januar. 
Budgettet 2021 skal udarbejdes og være klart inden udgangen af februar 
2021 så det kan fremsendes til medlemmerne inden Generalforsamling april 
2021 (Mark, Jens, Line) 
 

  

Pkt. 07 Opfølgning på henvendelser på Toftebuen@gmail.com   Alle 

 Der er kommet 3 antal henvendelser på mail. 
Bestyrelsen svarer henvendelser på mail og lægger svar og spørgsmål på 
hjemmesiden. 
 

  

Pkt. 08 Eventuelt  Alle 

 Lønbjergs Grundejerforening vil gerne tale med Toftebuens Grundejerfor-
ening omkring evt. samarbejde og synergieffekter. Bestyrelsen tager kontakt 
til Lønbjergs Grundejerforenings formand. 
 
 
 

  

Pkt. 09 Næste møde 
Onsdag d. 13. januar 2021 

 JBJ 
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