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Emne Bestyrelsesmøde nr. 24 

Mødedato 23.05.2022 

Mødetid 19.00– 21.00 

 
Lærke Rau Formand LR 
Ole Bille Bestyrelsesmedlem OB 
Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JP 
Kim Jørgensen Bestyrelsesmedlem KJ 

 
PKT EMNE ANSVAR 
 Velkommen til Kim 

Intro til Dropbox 
Intro til email 
Intro til forretningsorden 

 

1 Valg af referent og godkendelse af dagsorden 
 

 

 Opfølgning på GF 
 
Hjertestartere  

- Placering 
o Nr 40, nr 152 

- Kontakt med Søren 
- Bestilling af hjertestartere 
- Lærke sætter det igang 

 
Vedtægtsændringer 

- Godkendes ved kommunen 
- Lærke sender dem ind 

 
Kontakt til arbejdsgruppen – vejbump projektet 

- Jan er kontaktperson 
 
Parkering på græsset ved den store legeplads 

- Vi oplever ikke det er et problem der er stort og gør derfor pt ikke noget ved det. 
- Vi holder øje med det og bliver det til et problem tager vi fat i det. 

 
Armeringsnet ved søen mangler at blive efterset og efterfyldt 

- Jan spørger L&R om det trænger til at blive fyldt op 
 
Grus på parkeringspladser – test forsøg – status 

- Vi lader projektet kører frem til sommer og ser om det virker 
- Vi kan se at på nogle pladser er stenene trykket pænt ned, så måske vil det blive sådan på alle 

pladser med tiden. 
 

 

2 Opfølgning på sidste møde 
Beskæring af træ v 21E – udskudt til juni når træet er færdigt med at springe ud, på gartnerens anbefaling 
 
Asfalten på stierne har ukrudt der er vokset op igennem – v Ole 

- Asfalten er revnet enkelte steder 
- Vi følger op på hvornår der er 1-års gennemgang – Lærke kontakter Hans 
- Vi får Hartvig Consult med som vores konsulenter/rådgivere 

 
Grøn dag – status v Ole 

- En rigtig fin dag, med god opbakning 
- Vi laver endnu en dag efter sommeren 
- Det bliver d. søndag d. 2. oktober kl. 10-12 
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Sommerhygge lørdag d. 27. august kl 10-14 
- Lærke får det på hjemmesiden 
- Fællesskabs mad  
- Vej konkurrence i fx rundbold 

 
Bøjet vejlampe – status v Ole 

- Vi har serviceret Codan meget med info, men oplever ikke de er super effektive 
- Eltel er på sagen og sender et tilbud til Codan, som skal acceptere det 
- Vi afventer Eltel og Codan 

 
Volden – status v Jan 

- Den er ved at blive klippet 
- Maskinen gik i stykker, men de er stadig på sagen 
- Den skal nok blive klippet færdig 
- Vi holder øje med hvor ofte det er nødvendigt at få den klippet for at kunne holde mælkebøtterne 

nede 
 

 Igangværende projekter 
 
PO Anlæg – tilbud på vintertjeneste og grønne områder 

- Vi gennemgår det på næste møde 
 
Servicekontrakt med Samm-Sall 

- Lærke tjekker 
 
Eventuelt salg af jord til nabo Tingvej 29 

- Sagen er sendt til vores advokater ved grundejerforeningernes landsforening, som vi har kontak-
tet for at få sparring.  Vi afventer at de vender retur. 

 
Skilte 

- Blindvej skilt + husnummer til Tingvej 21B-F 
- Lærke kontakter L&R ifht om de mangler at sætte skilte op 
- Skilte ved rækkehusene vejhusnummerskilte sættes op, som de der er ved de andre veje 

 

 

 Bjørneklo – brev fra Roskilde kommune 
- Vi giver besked til L&R om at vi har modtaget brevet om at Bjørneklo skal fjernes/bekæmpes 
-  

 

 Hjemmesiden 
Hjemmesiden er opdateret med info om ny bestyrelsen 
GF-referat og regnskab er lagt op 
Bjarne holder fortsat siden opdateret for os 
 
Mulighed for tilmelding til mailliste sættes op på hjemmesiden  

- Lærke sætter det i gang 
 

 

 Henvendelser fra beboer 
 
Brug af grønt område – nabo Tingvej 31? 

- Naboen har kørt en del med bil på det grønne fællesområde, samt brugt området til familie arran-
gementer 

- Lærke tager en snak med dem. Vi tror ikke de ved at det grønne område er vores. 
 
Oprydning ved lejeboliger 

- Vi kan ikke gøre noget ved at folk roder inde på deres egen matrikel 
 

 

 Lokalrådet 
- Intet nyt siden sidst 

 

 

 Bolig salg 
- Nr 58 er sat til salg 

 

 

 Eventuelt 
Ændret kode på email – ny kode er delt med den nye bestyrelse 
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Dropbox medlemmer opdateret 
 
Jan haft dialog med endnu et kloakfirma ifht tilbud på rensning af brøndene. 
 

 Næste møde 
Datoer for møderne frem til jul kl. 19-21 
 
Tirsdag d. 21. juni  
Mandag d. 15. august 
Mandag d. 12. september 
Mandag d. 10. oktober 
Mandag d. 7. november 
Mandag d. 5. december (julefrokost) 
 

 

 


