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Agenda for bestyrelsesmøde nr. 15 
 

 

 
Emne Bestyrelsesmøde nr. 15 

Mødedato 05.05.2021 

Sted Virtuelt (grundet Covid-19) 

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. 14   
    

 
   Ansvar 

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

 JBJ blev valgt som dirigent og NKC blev valgt som referent. 
Agenda for bestyrelsesmøde nr. 15, blev godkendt. 
 

  

Pkt. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14  Alle 

 Godkendt, med undtagelse af; 
• Pkt. 04, bestyrelsens forslag til afstemning udgår, idet forslagene 

er repræsenteret ved indkomne forslag til afstemning. 
 

  

Pkt. 03 Legeplads – status, opfølgning og næste skridt  Alle 

 • Ordrebekræftelse bekræftet modtaget hos Samm-Sall 
• Ansøgning om byggetilladelse 
• Opstart på projektet 

 
L&R ser helst at opførelsen af legepladserne sker efter overdragelse af fæl-
lesarealerne til grundejerforeningen.  
 
Der forventes byggetilladelse for legepladsen i uge 23-24, hvorefter arbejdet 
kan påbegynde, såfremt overdragelsesforretningen på fællesarealerne er 
afviklet. Legepladsen forventes på nuværende tidspunkt at være opført i 
medio august 2021. 
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Pkt. 04 Generalforsamling 2021  Alle 

 • Forsamlingsforbud lempes pr. 1. august, hvis situationen tillader 
det. 

 
Bestyrelsen støtter op om at flytte den kommende generalforsamling til efter 
lempelsen af forsamlingsforbuddet af den 1. august 2021. 
 
Den kommende generalforsamling forventes på nuværende tidspunkt at 
blive afholdt i ultimo august måned 2021. Mere info vil blive uploadet på 
grundejerforeningens hjemmeside toftebuen.dk, når tid er. 
 

  

Pkt. 05 Grønne arealer/Fælles arealer  Alle 

 • Opdatering på dialog med L&R 
• Parkering i forbindelse med åbent hus i byggeudstillingen 
• Asfaltering 
• Aftale med Hartvig Consult 

 
Bestyrelsen har tilbudt L&R med underentreprenør NCC, med at videregive 
info vedr. asfaltering, således der varsles i god tid forinden asfalteringen vil 
finde sted. 
L&R udfører vejbump jf. lokalplan og kommunal godkendt situationsplan og 
ønsker hertil grundejerforeningens tilbagemelding på, om disse vejbump har 
en fart nedsættende effekt. 
L&R har godkendt at udføre få ekstra vejbump, såfremt disse kan blive god-
kendt ved kommende generalforsamling. Placering af vejbump m.m. vil blive 
fremlagt til generalforsamlingen 2021. 
 
Toftebuen indgår nu i Vindinges 40 km/t zone. Roskilde Kommune under-
støtter hastighedszonen. Bestyrelsen undersøger mulighed for opsætning af 
blå skilte med en anbefalet hastighed på 30 km/t. 
 
Overdragelse af fællesarealerne til grundejerforeningen forventes afholdt 
den 7. juli 2021. Besigtigelse med Hartvig Consult samt Roskilde Ejendoms-
service vil foreligge forinden samt på afholdelsesdagen. 
 
L&R har forelagt et tilbud for bestyrelsen på vedligeholdelse af de grønne 
fællesarealer året ud. Tilbuddet undersøges nærmere og holdes op mod de 
indhentede tilbud på vedligeholdelse af grønne fællesarealer, forinden be-
slutning tages. 
 
Der fremsendes et opdateret ark med grønne fællesareal arbejder som fort-
sat mangler udbedring til L&R efter aftale. 
 

  

Pkt. 06 Regnskab 2019 + 2020, Budget 2021  Alle 

 Udestår til næstkommende bestyrelsesmøde.   

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

    

Pkt. 08 Eventuelt  Alle 
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Pkt. 09 Næste møde 
 
Torsdag den 1. juli 2021, kl. 18.30 – 19.30, virtuelt. 

 JBJ 


