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Referat for bestyrelsesmøde nr. 20 
 

 

 
Emne Bestyrelsesmøde nr. 20 

Mødedato 27.09.2021 

Sted Fysisk møde 

Mødetid 20.00– 22.00 

 
 Line Nordhald Bestyrelsesmedlem LNO 
 Ole Bille Bestyrelsesmedlem OBI 
 Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JPE 
 Lærke Rau Formand LRA 
 Nikolaj Køhler-Christensen Bestyrelsesmedlem NKC 
 Torben Ommen Bestyrelsesmedlem TOM 
 Bjarne Riss Bestyrelsesmedlem BRI 

 
   Ansvar 

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

    

Pkt. 02 

 
 
 
Pkt. 03 
 
 
 

Forventninger til bestyrelsens arbejde og indsats 

Der blev afstemt forventninger i forhold til bestyrelsens arbejde, indsats, op-
gaver, mv.  
 
Bestyrelsens platforme, mv. og fordeling af opgaver 

• Mailen 
Udgangspunktet er, at mailen vil blive besvaret efter hvert bestyrel-
sesmøde. Der vil i den forbindelse blive indsat autosvar på mailen, 
der informere herom. I tilfælde af der er tid, og svaret er kendt, vil 
der blive svaret hurtigere. 
 
Hjemmesiden opdateres om, at mailen besvares efter hvert besty-
relsesmøde. 
 
BRA og LRA står primært for mailen, og distribuere videre, hvis 
nødvendigt. 
 

• Bestyrelsens dropbox 
Alle dokumenter skal lægges i dropbox. BRI opdatere dropboxen 
med dokumenter fra hjemmesiden, så der er en back up. 
 

• Hjemmesiden 
Alle i bestyrelsen har adgang til hjemmesiden. 

 Alle 
 
 
 
 
LNO 
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LRA er primus motor på hjemmesiden, og sikre at hjemmesiden 
køre, samt lægger evt. indlæg og informationer op. 
 

• Brugen af Facebook 
Bestyrelsen har vedtaget, at facebook fortsat er beboernes bruger-
flade. Bestyrelsen kan ikke forventes at svare på beskeder, eller 
andet på facebook.  
 
Alt information gennem bestyrelsen sker derfor primært ved hjem-
mesiden. 

Pkt. 04  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pkt. 05 

Godkendte forslag på generalforsamlingen 
• Fodboldmål er indkøbt 

 
• NKC indkøber 2 bænke og sender regningen til Toftebuens mail. 

 
• Materialevalg på skure  

NKC laver et skriv til hjemmesiden, der forklare, hvad der er vedta-
get. OBI sender oplysninger vedr. Gårdhavehuse og materialet heri 
til NKC.  
 

• Nabohjælp & legende børn skilte 
TOM indkøber skilte til området samt kontakter smed for holder til 
skilte. LNO sender kontaktoplysninger på smed. 
 

Forretningsorden 
Lærke sender et udkast på forretningsorden til bestyrelsens godkendelse.  
 

 Alle 

Pkt. 06 Underskrive aftale for grønne områder 2022  

Der blev underskrevet en aftale om vedligehold af de grønne 
områder for 2022 med Lind og Risør. 
 

 LNO 

Pkt. 07 Velkomstbrev til bestyrelsen 
Efter ønske vil LRA udarbejde et ”velkommen til grundejerforeningen Tofte-
buen” brev, som giver informationer om, hvad bestyrelsen laver, hvor de 
nye beboere kan finde informationer om Toftebuen herved hjemmeside og 
facebook, mv.  

  

Pkt. 08 Gennemgang af området med Hans 

LNO, TOM og BRI gik en tur med Lind og Risør den 23. september 2021 på 
de grønne områder. I den forbindelse gennemgik vi den liste over ting, som 
skulle udbedres, samt stillede yderligere spørgsmål.  
 
Det er aftalt, at der udarbejdes et ”nyhedsbrev” herom som lægges på hjem-
mesiden. LNO står for udarbejdelse af dette. 
 

 LNO 
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I forhold til dialogen vedr. Lamper blev vi informeret, at der kan opsættes 
skærme på lamperne, men der i udgangspunktet ikke kunne sættes andet 
lys i. Det ville Lind og Risør dog undersøge. I tilfælde af, at kommunen ac-
ceptere, at lamperne på stierne kan blive formindsket til 1/3 del størrelse, 
kan dette ske, ved at leverandøren skære en del af den eksisterende lampe. 
Oplysninger sendes til arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med dette.  
 
I forbindelse med bump, er det oplyst fra Lind og Risør, at det er deres eks-
terne projektør, som da området blev tegnet, har valgt, at det skal være 
bump på området. De er i den forbindelse blevet indtegnet som 50 km/t 
bump i stedet for 40 km/t bump. Kommunen har efterfølgende godkendt om-
råde tegningerne, herved de 50 km/t bump. I tilfælde af, at der skulle være 
chikaner, skulle dette være indtegnet på dette tidlige tidspunkt. Vi kan kon-
takte kommunen og bekoste en ændring af bumpende selv. Lind og Risør, 
vil ikke bekoste nye bump. Det blev ligeledes forklaret, at den ”rille”, der er 
ved siden af hvert bump, skyldes at regnvandet ellers ikke ville kunne løbe 
væk. Derfor er der ca. 10 cm fra bump til vejkant. 
 
I forhold til asfalt blev det forklaret, at asfalten fra NCC blev lagt forkert før-
ste gang, hvorfor det skulle laves om. Det har derfor fra start fremgået, at 
der skulle være en trakt. Dette fremgår af de oprindelige planer for området. 
Dette vil ligeledes være en del af informationsbrevet på hjemmesiden. 
 

Pkt.9 Husorden 

LRA sender inspiration rundt til de øvrige medlemmer af bestyrelsen. NKC 
sender den tidligere husorden frem, som dele af bestyrelsen havde arbejdet 
på. 
 

  

Pkt. 10 Opfølgning på henvendelser på Toftebuen@gmail.com  

• Bestyrelsen er bedt om at tage stilling til, om der kan opføres el-
standere ved rækkehusende 1-27. LRA svarer mailen. Bestyrelsen 
mener ikke det er en bestyrelsesbeslutning, men derimod en gene-
ralforsamlingsbeslutning. 
 

• Bestyrelsen er bedt om, at se på om ikke fodboldmålene kan stå 
anerledes, da der hentes flere bolde i beboernes haver. Bestyrel-
sen ser herpå med mindst mulig ulempe for beboerne. 
 

 LNO 

Pkt. 11 Hartvig Consult – veje 

LNO er i dialog med Hartvig Consolt vedr. Gennemgang af vejene efter de 
rettelser som Lind og Risør lavede. 
 

  

Pkt. 12 

 

Vindinge Lokalråd – årsmøde d. 14. oktober 2021 i Hallen 

LRA deltager første gang. Det vurderes fra gang til gang, hvem der deltager 
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Pkt. 13 

i møderne hertil. 
Død rotte set på en stikvej i Toftebuen 
Bestyrelsen er orienteret om, at der er set en død rotte på Toftebuen, og 
bedt om at anmelde denne til kommunen. Det er en borgerpligt, at anmelde, 
hvis der er set rotter eller tegn på rotter. Det kan ske direkte via dette link: 
https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/bolig-og-byg-
geri/stoj-rog-dyr-og-invasive-arter/anmeld-rotter/ 
 
Det er den enkelte beboers pligt, at anmelde rotter. Bestyrelsen vil gerne 
orienteres efter at det er anmeldt til kommunen. 
 

Pkt. 14 Vejledning til overdragelse for nye bestyrelsesmedlemmer 

LNO laver en vejledning om, hvad der skal huskes i forbindelse med over-
dragelse til nye medlemmer på området. 
 
Derudover laves en overdragelsesliste, hvor det fremgår,  hvem kontakter 
man ved græsslåning, mv. LNO udarbejder denne. 
 

  

Pkt. 15 Eventuelt 

- Legepladserne  er godkendt af legepladsleverandøren. Der er end-
videre søgt ibrugtagningstilladelse ved Roskilde kommune. Denne 
afventer vi  fortsat. Det forventes at gå et par måneder, før der sker 
yderligere. 
 
Der er opsat en babygynge på den lille legeplads, efter forespørg-
sel herpå samt bestilt net til sandkassen (nettet afventer vi fortsat).  
 
Der skal være et jævnlig tilsyn af legepladserne. Der skal derfor 
udarbejdes en tilstandsrapport, hvor det jævnligt oplyses, om der 
er/ har været fejl og mangler ved legepladsen. Det skal overvejes, 
om dette kan udliciteres. 
 

- Der skal indhentes tilbud på rensning af Sandfangsbrønnede, idet 
de skal  suges en gang årligt. Næste gang er julen 2021. 
 
JPE kontakter Lind og Risør for at høre, om han vil give tilbud 
herpå? 
 

- LNO skulle spørge Lind og Risør efter billeder eller video af 
brønde. Der er ikke lovkrav herom, men det vil være god skik. Der 
foreligger ingen billeder af brønde eller videop af sådanne.  
 

- Cykelsti ind mod Roskilde: Der er ikke på nuværende udarbejdet 
en cykelsti ind til Roskilde. Det vil være den enkelte beboer, som 
skal tage fat i Roskilde kommune. 

 

  



  
Agenda 

 Side: 5 
Toftebuen – Bestyrelsesmøde nr. 20 Dato: 27.09.2021 
  

 
 

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

  

    

 Næste møde d. 8. november 2021   


