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Emne Bestyrelsesmøde nr. 19 

Mødedato 13.09.2021 

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 Lotte Raunkjær 
Afbud Rasmus Marcussen 
Afbud Jens Bo Jacobsen 

 LRA 
RMA 
JBJ 

 
   Ansvar 

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

     

Pkt. 02 Hvad er status på legepladserne? 

I forbindelse med de store sten på legepladserne er mange af dem fjernet, 
som følge af det lille event torsdag aften. Legepladsleverandørende er kon-
taktet og bedt om, at de ikke blot smider stenene over det hele, men i stedet 
samler dem sammen, når det sidste skal graves ned. De har indvilliget i, at 
de også fjerner nogle af de store og skarpe sten. 
 
Vi er blevet orienteret om, at der ved den store legeplads ved lege stati-
verne mangler faldgrus, som alene er på 20 cm og ikke forskrevne og lov-
pligtige 30 cm. Legepladsen kan på nuværende tidspunkt ikke blive god-
kendt. JPE har snakket med Lind og Risør, som har indvilliget i, at de uden 
beregning vil lægge de sidste 10 cm faldsten, svarende til 12.500 kr. før 
moms (ca. 12 m2). 
 
Legepladsleverandøren kommer igen tirsdag formiddag, hvor Lind og Risør 
samtidig vil tippe småsten af. Legepladsleverandøren har indvilliget i, at de 
står for at lægge småstenene ud, hvorfor de har lejet maskiner hertil. Dette 
er tillige uden beregning for grundejerforeningen til trods for, at det ikke var 
med i tilbuddet.  
 
Der er ikke ukrudtsdug i sandkassen, og der mangler endvidere sand i 

 Alle 
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sandkassen. Dette var ikke med i tilbuddet, hvorfor det er rekvireret. Det vil 
forøge budgettet for 2021 en smule, forventeligt 5.000 kr. samlet. Der er ind-
købt 4m2 strandsand. 
 
Der har været stor efterspørgsel på, om den lille legeplads ikke kan have en 
”børnegynge”. JPE kontakter legepladsvirksomheden, og spørg om vi ikke 
kan bytte en alm. gynge ud med en børnegynge.  
 
I forbindelse med de store sten på legepladserne (dræn sten), så står det 
alle frit for, at tage kasserne med stenene med, når de skal på genbrugs-
pladsen. De skal i jordcontaineren. Baggrunden for stenene er, at der er 
gravet to store ”gryder”, hvor der er lagt drænsten, hvorefter der er lagt fald-
underlag. Da legepladsleverandøren graver, har de gravet 80 cm ned og 
alle drænsten er herefter kastet ud til siden. Dette har medført mange 
skarpe sten på området. 
 
Vi håber legepladsen er færdig samlet onsdag, men vi ved endnu ikke hvor-
når legepladsen bliver godkendt. 
 

Pkt. 03  Generalforsamling, hvad mangler vi ? 
JPE har sørget for stemmesedler, til brug for håndsoprækning.  
 
Fuldmagter skal gives skriftligt. OBS! Hvis man ikke har overtaget sit hus 
endnu, så har man ikke ret til at stemme ved generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen møder kl. 18.15-18.30 i Hallen, hvorefter der er mulighed for 
indtjekning.  
 
Forslag 14 om husnumre er tilbagetrukket, hvorfor der ikke længere stem-
mes herom. 
 

 Alle 

Pkt. 04 Lind og Risør rykker for, om vi vil acceptere tilbud på grønne områder 
2022  

Vi sammenlignede tilbud. Vi er usikker på, om vi har accepteret tilbud fra 
Roskilde ejendomsservice allerede sidste år. Dette undersøges. 
 

 LNO 

Pkt. 05 Opfølgning på henvendelser på Toftebuen@gmail.com   LNO 

 
 
 

 

 

 

Asfalt problematik ved husende på Tingvej 
Vi mangler vidner, der kan afklare, hvem der har lavet ridserne i asfalten. Vi 
er yderligere bekendt med at der ved rækkehusende første vej ved tingvej 
er samme problematik. Som følge af manglende vidner, vil vi ikke kunne 
rejse en erstatningssag. 
 
 
Asfalt problematisk generelt, hvor asfalt er skrabet af. 
Der er flere steder sket reparation af forkert anlæggelse af asfalten, som 
også beskrevet i tidligere bestyrelsesreferat. Vi har sendt forespørgsler 
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Pkt. 06 

videre til Lind or Risør. Vi overvejer muligheden for, at Hartvig Consult kig-
ger på asfalten endnu en gang, for at sige, om det er korrekt eller forkert an-
lagt. 
 
 
Eventuelt 
LNO har ikke fulgt op endnu, vedr. Kloaker og video heraf. Der bliver dog 
fulgt op, når LNO går tur med Lind og Risør i området. 
 
LNO’s møde med Fors’ entreprenør Bjørn i d.d. vedr. Søen  
Der er ved søen flere store havtorne buske. De vil med tiden brede sig, og 
medføre, at man ikke kan komme til søen. Mødet handlede om, hvad vi som 
grundejerforening kunne gøre, og om vi var villige til at hjælpe med at fjerne 
havtornebuskende. Det er svært, at tage til indtægt, at beboere er villig til at 
fjerne alle buske og på korrekt måde. Bjørn meddelte, at han ville spørge 
Fors om, hvorvidt han fik tilskud til at fjerne alle buske, såvel om grundejer-
foreningen kunne slå græsset rundt om søen for at holde gule pastinakker 
nede, men for Fors’ regning. Endelig snakkede vi om de grønne alger i van-
det. Bjørn ville spørge Fors, om det var noget, som de ville betale for, at han 
fjernede for Fors regning, eller om det blot måtte være som det var. Det står 
beboerne frit for at fjerne dem. På sigt, hvis de ikke fjernes, vil de dække 
hele søen. 
 
LNO skal på gennemgang med Lind og Risør ved Hans d. 22/09 kl. 7.00. 
 
NÆSTE Bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamling. 

 
 
 
Alle 

    


