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Agenda for bestyrelsesmøde nr. 18 
 

 

 
Emne Bestyrelsesmøde nr. 18 

Mødedato 23.08.2021 

Sted Delvist virtuelt og delvist fysisk 

Mødetid 20.00– 21.00 

 
 Line Nordhald Bestyrelsesmedlem LNO 
 Sinne Poulsen Bestyrelsesmedlem SPO 
 Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JPE 
 Mark Rød Nielsen Bestyrelsesmedlem MRN 
 Nikolaj Køhler-Christensen Suppleant NKC 
  

Afbud Jens Bo Jacobsen 
  

JBJ 
 Lotte Raunkjær 

Rasmus Marcussen 
 LRA 

RMA 
 
   Ansvar 

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

     

Pkt. 02 Har hallen svaret eller skal vi finde alternativt hertil ? 

Vi forventer, at generalforsamlingen kan ske i Vindinge hallen. 
Såfremt vi ikke kan være i Hallen, kan vi forsøge at spørge kirken om vi kan 
bruge deres lokaler. Vi får endelig svar inden weekenden.  
 

 Alle 

Pkt. 03  Gennemgang af materialet igen, med særlig fokus på:  
• Print ved vista print 

NKC indhenter tilbud og får det printet enten mandag eller tirsdag, 
MEN det kræver revisor er færdig med regnskab. Udsendes senest 
tirsdag, HVIS regnskabet godkendes af revisor. Louise er revisor 
suppleant, men underskriver regnskabet, da Janus er på ferie og 
ikke ønsker at genopstille. 
 

• Regnskabet:  
MRN sikre at det er stillet læseligt op for medlemmerne. 
 

• Snerydning: 
Vi er oplyst fra selskabet d.d. at prisen alene basere sig på rydning 
af vejen og ikke af fortov og stier. MRN kontaktede derfor Roskilde 
ejendomsservice for at sikre at prisen på fortov og stier er korrekt i 
forhold til budgettet. MRN har fået nyt tilbud, hvor det er indeholdt. 
MRN snakkede med Roskilde ejendomsservice, hvad vi kunne for-
vente i gennemsnit af saltninger og snerydning baseret på de sid-
ste par års udrykninger.  Budgettet er opdateret som følgende: 
 

 Alle 
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Gennemsnitlig er der 2-3 årlige snerydninger, men der er sat 6 ind i 
budgettet som en buffer. Der har været gennemsnitlig 23 saltninger 
for de sidste par år, mens vi har budgetteret med 30 saltninger. 
 

• Græsslåning og budget 
Roskilde ejendomsservice angiver, at man som minimum skal 
have slået græs 14 gange årligt – hver anden uge i sæson. Der er 
sat græsslåninger ind 18 gange, da vi sammenligner med Øster-
vænget, som har fået slået græsset 14 gange. 
 
Der skal ske vanding af træer næste sæson også, hvorfor der er 
alokeret en diverse pulje på de grønne områder til dette formål 
med 5x6.000 kr. Posten bør fra 2023 forsvinde og eventuelt erstat-
tes af ukrudtsbekæmpelse eller lign. 
 
Omkostninger til belysning er sat ned, jf. modtagende regninger. 
Derudover er der sat 20.000 kr. af til vedligehold og 5.000 kr. til 
vedligehold af legeplads. 
 

• Rottespærre forslag 
Rottespærre i forbindelse med forslag til generalforsamlingen 
Tilbuddet indeholdt kun nogle dæksler. JPE vender prisen med sel-
skabet i forhold til de specielle dæksler nogen har, så det medta-
ges i forslaget. Generalforsamlingsforslaget opdateres i forhold til 
prisen.  
 

• El standere forslag  
Forslagsstiller er kommet med ny information, i forhold til de 
spørgsmål bestyrelsen havde til forslaget, som har været vendt 
med beboere et par gange. Bestyrelsen har afklarende spørgsmål 
hertil. 
 

• Petanque bane  forslag 
Beboeren er oplyst, at banen ikke kan etableres i det område, som 
beboer har foreslået, da det kræver lokalplansændring. Beboer øn-
sker stedet flyttet til legeområdet. 
 

Pkt. 04 Nyt fra Hans Pedersen fra Lind og Risør 

LNO har d.d. været i kontakt med Hans Pedersen fra Lind og Risør (ham 
der har stået for områdets udformning, og de problematikker, der er). Hans 
har ferie, hvorfor vi aftalte at LNO sendte en mail, hvorefter han ville vende 
tilbage efter endt ferie. 
 

• Kontrakt vedr. grønne arealer 
Vi modtager en opdateret kontrakt på de grønne områder, da den 
tilsendte er fra 2020. Samtidig sendes tilbud på grønne områder i 
2022. 
 

• Ukrudt og tidsler 
Der er klaget over en del ukrudt og tidsler på fællesarealerne. I for-
hold til de store fællesarealer vil ukrudt og tidsler ifølge Hans blive 
slået ned, så det alene er græs.  
 
Volden kan man bekæmpe med ukrudtsmiddel kort efter slåning. 
Vi indhenter tilbud herpå ved Lind og Risør, da volden skal slås en 
gang mere i 2021.  

 LNO 
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I overdragelsen af området skulle der ikke generelt bekæmpes 
ukrudt i plænen og volden men alene på fortove, mv.  
 

• Grøn kile/ sti mellem nr. 107 og det hvide hus på lønbjergvej 
Lind og Risør vil undersøge om, der skal være en grøn kile mellem 
nr. 107 og det hvide hus på lønbjergvej. Der var ændringer til grun-
dens højder efter lokalplansindgåelse, hvorfor stien senere end lo-
kalplanen kan være sløjfet.  
 
Nr. 107 må dog ikke plante hækken ud over skel, hvorfor denne 
del skal fjernes, uanset resultatet af hvor vidt der skal være sti eller 
ej. 
 

• Asfalt arbejde 
NCC er ikke færdige på området, og Hans vil kontakte sine folk der 
går rundt på området, for at få en vurdering af det arbejde, som er 
lavet. Hans og LNO aftalte, at de går en tur sammen på området, 
når alle ting er udbedret fra Lind og Risør. Dette vil formentlig ske 
inden for de næste 4 uger. Det vil formentlig tage en halv formid-
dag. 
 

• Sunket asfalt ved nr. 16 og 18 
Hans undersøger dette. 
 

• Kloak er sunket mellem 16 og 18 
Hans undersøger dette.  
 

• Listen over ting, som skulle laves inden overdragelse. 
Beboerne sendte problematikker ind til bestyrelsesmailen inden 
overdragelse af området. Dele af disse problematikker er ikke la-
vet. LNO fremsender listen til Hans igen. 
 

• Kæmpebjørneklo ved søen 
FORS er vendt tilbage vedr. kæmpebjørneklo ved søen, og kan 
oplyse, at der er fjernet 10 stk. ved at rodstikke disse. FORS kan 
samtidig oplyse, at området tidligere har haft flere kæmpebjørne-
kloer, hvilket har været forsøgt fjernet gennem tiden. På den anden 
side af volden er fortsat en bjørneklo. Fors tager fat i relevant ejer 
af denne. Vi skal dog være opmærksomme på, om der til næste år 
vil være flere bjørnekloer, som følge af frøspredning eller som 
følge af den er nået af visne. Vi kontakter herefter blot FORS’ en-
treprenør direkte.  
 
Endelig oplyste FORS, at der ved søen var et par havtorn buske, 
som har en forfærdelig rodnet, og som spreder sig voldsomt med 
store torne. I det tilfælde vi ikke ønskede, at det blev mere udbredt, 
må vi endelig ikke skære dem ned, da de bliver sværere at be-
kæmpe. Planterne skal derfor hives op med en exractigator, som vi 
kan låse af DN Roskilde. De større planter kræver en kæde og ha-
vetraktor eller ved en spade og jordøkse. LNO har meddelt det ikke 
er vores område, men FORS der står for vedligehold af området, 
hvorfor de er spurgt om de ikke vil fjerne det. I tilfælde af, de ikke 
vil fjerne det, så skal beboerne selv fjerne havtornebuskende, som 
beskrevet ovenfor. Alternativt til søen ikke være mulig at tilgå fra 
den ene side om nogle år.  

 



  
Agenda 

 Side: 4 
Toftebuen – Bestyrelsesmøde nr. 18 Dato: 23.08.2021 
  

 
 

 
 
Grundejerforeningen Toftebuen 
www.toftebuen.dk 
Facebook: Toftebuen - Vindinge 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

 
 
Pkt. 08 

Der var ingen henvendelser til mailen i perioden siden sidst, som ikke er be-
handlet i punkterne ovenfor.   
 
 
Eventuelt 
Vi skal forespørge Lind og Risør om kloakkerne er filmet ved aflevering af 
området for vurdering af, om de sidder sammen, eller om de er gået løs 
grundet stor maskinkørsel. Endelig skal vi, spørge om, de er spulet inden af-
levering af området. Bestyrelsen er ikke bekendt med, om det er sket, hvor-
for der følges op på.  
 
JPE kontakter Thomas Uldahl for en opdateret lokalplan.  
 
NÆSTE Bestyrelsesmøde kl. 20.00 hos nr. 111 d. 13 september 2021, vur-
dering af om alt er klart til generalforsamling forhåbentlig d. 16 september 
2021. 

  
 
 

Alle 

    


