
Grundejerforeningen (GF): Bodshøjgård 
 
Bestyrelsesmøde  : tirsdag den 23.10.12 Kl. 19:30 
 

Mødested : Susan Munkholm Kolibrivej 7 
 

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

 

Afbud :  
 

   / Referat : 23.10.2012  
 

Pkt. 1: Dagsorden til den 23.10.2012 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter.  
* Landmåler til Høgevænget: Bestyrelsen rykker landmåleren for tilbud til Høgevænget 13. 

Endvidere sørger bestyrelsen for, at Høgevænget 13 får tilbud på køb af arealet (200 kr./m2)  
Asfalt skader generelt: SM og KB kontakter Forum Advokaterne i Roskilde mht. at diskutere evt. 
stævning af Roskilde Kommune for manglende tilsyn. Kim mangler at sende info til advokat  
Sagen pågår og der er ikke sket væsentligt siden sidste møde. 

 
KB+JG 
 
KB+SH 

 

Pkt. 2: Post siden sidste møde GF’s mail samt direkte til enkelte medlemmer.  
* Roskilde Ålaug: JG orienterede den øvrige bestyrelsen om udviklingen siden sidst, hvor man 

forsøger at optimere samarbejdet med Værebro Ålaug. 
Div. henvendelser på græsslåning, beskæring, vintervedligehold er modtaget og ikke fundet 
interessant/relevant. 

 
 

 

Pkt. 3: Økonomi   
* Status fra LA: 5 medlemmer er stadig i restance og disse er alle overgivet til retslig inkasso hos 

vor advokat. Regnskabet pr. d.d. er i overensstemmelse med budget 2012 for både indtægter og 
udgifter, jf. HKK sammenligning af regnskabet mod budget 2012. 

LA 

 

Pkt. 4: Henvendelser til/fra GF’s medlemmer  
* Ingen   

 

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

lavet på grundejerforeningens regning: arbejdet er bestilt og udføres i uge 43 (inden 
27.10.2012) 
Oprensning af grøfter på friarealer: Bestyrelsen foranlediger, at dette bliver gjort så snart 
vandstanden tillader det og der er opnået aftale med Jyllinge Sommerland. 
Bestyrelsen vil forestå beskæring ved søen og ved åen i løbet af kommende vinter. 

KB 
 
 
KB 
 
LA+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. 
Sagen overgår til vor advokat. 

 

 

Pkt. 7: Vintertjeneste  
* Vi skal have lavet en aftale angående fejning af vores veje samt saltning. MS+KB 

 

Pkt. 8: Strandudvalg  
* Græsslåning 2012 

Tilbud på at fjerne beplantning ved P plads på Nordmarksvej er indhentet og vil blive sendt til 
Rådalsgaard. 
Rådalsgaard 1-2 har dog allerede aftalt en arbejdsdag lørdag den 10.04.2013 kl.10 på 
strandarealerne for dem af grundejerforeningens medlemmer, som måtte have lyst til at møde 
op og hjælpe til: HB sørger for at ligge opfordringen til hjælp på foreningens hjemmeside. 

 
KB 
 
 
HB 

 
Pkt. 9: Kontakt til/fra offentlige 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. 
RK har som forventet desværre ikke reagere på vor henvendelse, hvorfor vi ikke ser anden 
udvej end at lade sagen overgå til vor advokat. 

SH+KB 
 
 
 
 

  

Pkt. 10: Evt. arrangementer  
* Skt. Hans arrangement: HB sørger for at kontakte Rådalsgård 1 eller 2 for at sikre, at de er klar 

over, at de står for indeværende års arrangement. Samtidig vil bestyrelsen på hjemmesiden 
fremlægge en plan for, hvem der står for arrangementet de følgende 5 år. Fremgår nu af 
hjemmesiden. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at få en særskilt fane på hjemmesiden, 
hvor alle arrangementer nævnes så som Skt. Hans, Generalforsamling o.lign. 

HB 



Grundejerforeningen (GF): Bodshøjgård 
 
 
 

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

udsendt den 22.10.2012. 
Medlemskab af Værebro Ålaug: Bestyrelsen tager først endelig stilling hertil efter JG har deltaget 
i næste bestyrelsesmøde for Roskilde Ålaug. JG foranleder, at vi bliver medlem. 
Mulighed for busstop for 600S på Værebrovej ved Osvej (begge retninger): LA kontakter Movia 
Da ingen reaktion fra Movia, så har LG rykket, men stadig ingen reaktion. SH forsøger nu via 
Roskilde Kommune (Torben Jørgensen) at få en afklaring. 

 
 
JG 
 
SH 

 

Pkt. 12: Næste møde  
* Onsdag den 23.01.2013 kl. 19:30 hos KB  

  
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 

 


