
Grundejerforeningen (GF): Bodshøjgård 
 
Vejgennemgang og 

bestyrelsesmøde  : torsdag den 06.09.12 Kl. 17:00 
 

Mødested : Kim, Mågevej 15 
 

Medlemmer : Kim (KB), Lea (LA), Hans (HKK), Mikkel (MS), Susan 
(SMH) Helle (HB), Jan(JG) 

 

Afbud :  
 
Dagsorden   / Referat : Referent: HKK 
 

Pkt. 1: Referat fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter.  
*  

Landmåler til Høgevænget: KB tager kontakt til alternativ landmåler i Roskilde. 
JG tager kontakt til Høgevænget nr. 13 for en afklaring. 
Asfalt skader generelt: SM og KB kontakter Forum Advokaterne i Roskilde mht. at diskutere evt. 
stævning af Roskilde Kommune for manglende tilsyn. 
Status ved Kim: Der er afholdt møde med Advokat, hvorefter KB skal fremfinde forskellige 
data/oplysninger i sagen til advokaten mht.  hvad der er aftalt vedr. 5-års gennemgang. 
Advokaten råder GF at køre en sag mod den myndighed, som har haft tilsynspligten. Afhængigt 
af den dokumentation, som kan fremskaffes, vurderes, om der skal køres en sag. 
Advokaten vil endvidere rette henvendelse til kommune vedr. forkert/manglende skiltning vedr. 
40 km zone og ulovlig udkørsel til Blodhøjvej fra Andebakken 1. 

 
 
JG 
 
 
KB+SM 

 

Pkt. 2: Post siden sidste møde GF’s mail samt direkte til enkelte medlemmer.  
* Referat fra møde 23. april ang. regnvand og oversvømmelse: Bestyrelsen har ingen 

kommentarer hertil og vil følge det videre forløb. 
Vandløbslav for Roskilde Kommune (www.vfrk.dk): JG er indtrådt i bestyrelsen (suppleant) og 
holder løbende Bodshøjgaard bestyrelsen orienteret. Info fra Jan: Udvalgene arbejder for en god 
fælles løsning, hvor det er kommunen som sørger herfor, mens Ålauget kun forsøger at påvirke 
indsatsen. Bestyrelsen bemyndigede Jan til at betale de 350 kr. i årlig kontingent. 

 
 
 
 
 

 

Pkt. 3: Økonomi   
* Status fra Lea hvordan går det med rykkere: Ud af de opkrævede 169 kontingenter var 27 i 

restance, som alle har fået rykkerskrivelse og girokort om at de skal indbetale for ellers ryger 
sagen til retslig inkasso. 
HKK undersøger, om GF kan abonnere på en service, så GF får besked hver gang en af GF’s 
medlemmer sælger huset. 

 
 
 
HKK 
 

 

Pkt. 4: Henvendelser til/fra GF’s medlemmer  
* Klage fra beboer på Glentevej henvist til kommunen.  

 

Pkt. 5: Fri-, fællesarealer  
* Etablering af bom og belægning ved Ternevej/Osvej: Bestyrelsen foranlediger at dette bliver 

lavet på grundejerforeningens regning. Det vil blive bragt i orden inden 31/12-12 
Oprensning af grøfter på friarealer: Bestyrelsen foranlediger, at dette bliver gjort. KB er i dialog 
herom med GF Jyllingesommerland. 

KB 
 
KB 
 

 

Pkt. 6: Vejarealer  
* Bestyrelsen afventer resultatet af 5 års gennemgangen med Roskilde Kommune og DONG, som 

er sat til at finde sted primo maj 2012.  
Se ovenfor punkt 1. 

 

 

Pkt. 7: Vintertjeneste  
* Intet at bemærke  

 

Pkt. 8: Strandudvalg  
* Græsslåning 2012 

KB deltager på næste udvalgsmøde søndag den 10. juni. 
KB mailer tilbud på at fjerne beplantning ved P plads på Nordmarksvej til de 2 øvrige GF’ere 

 
KB 

 
Pkt. 9: Kontakt til/fra off. Myndigheder  

* Skiltning: Osvej/Private fællesveje 
Roskilde Kommune (RK) har gjort Osvej til 40 km zone fra Mågevej mod vest til Nordmarksvej 
og med den skiltning, som er udført indebærer det, at man automatisk laver stikvejene til 50 km 
zone, hvilket er uhensigtsmæssigt. KB har rettet henvendelse til RK (Ivan Hyldested = IV) 
herom, men ingen tilbagemelding, så SM rykker IV for svar. 
Se ovenfor punkt 1. 

SM 
 
 
 
 

  

Pkt. 10: Evt. arrangementer  
* Skt. Hans arrangement: HB sørger for at der på hjemmesiden fremlægges en plan for, hvem der 

står for arrangementet de følgende 5 år. 
HB 

http://www.vfrk.dk/


Grundejerforeningen (GF): Bodshøjgård 
 
 

Pkt. 11: Evt.  
* Der udarbejdes og udsendes opdateret intern kontaktdata/adresseliste for bestyrelsen. KB og SM 

sørger for at tilføje de manglende oplysninger i den af HKK udarbejdede version. 
Medlemskab af Værebro Ålaug: Se ovenfor punkt 2. 
Ændring af vedtægter så medlemmer kan pålægges at rydde op i rabatter eller 
grundejerforeningen kan gøre dette på medlemmets regning: Afklares på mødet med Forum 
Advokaterne. Advokaten kigger herpå og kommer med et forslag. 
Mulighed for busstop for 600S på Værebrovej ved Osvej (begge retninger): LA har kontaktet 
Movia og afventer svar, men vil rykke herfor i løbet af september. 
Vejgennemgang 6/9 og herunder opfølgning på sidste år: 
Af de 18 påtalte forhold i 2011 var 12 udbedret, hvilket er en markant forbedring ift. sidste år og 
medlemmerne skal have stor ros herfor (de som har udbedret) fra bestyrelsen. Bestyrelsen ser 
frem til, at de ikke udbedrede forhold snarest bringes i orden. 

KB + 
SM 
 
 
 
KB+SM 
 
LG 

 

Pkt. 12: Næste møde  
* Tirsdag den 23/10 kl. 19:30 hos SM  

  
Senest 1 uge efter afholdelse af møde fremsendes referat til GF’s hjemmeside. 

   
   

Kim Boddum  Mikkel Storgaard 
 

   
Lea Aarup  Helle Breaum 

 

   
Hans Kristensen  Jan Gøhre 

 

   
Susan Munkholm  Dato 

 


