
Grundejerforeningen (GF): Bodshøjgård 
 

Bestyrelsesmøde : Onsdag den 30.05.12 Kl. 19:30 
 

Mødested : Mikkel, Kolibrivej 11 
 

Medlemmer : Kim (KB), Lea (LA), Hans (HKK), Mikkel (MS), Susan 

(SM) Helle (HB) 
 

Afbud : Jan (JG) 
 

Dagsorden   / Referat : Referent: HKK 

 

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

Landmåler til Høgevænget: KB tager kontakt til alternativ landmåler i Roskilde. 
Asfalt skader generelt: SM og KB kontakter Forum Advokaterne i Roskilde mht. at diskutere evt. 
stævning af Roskilde Kommune for manglende tilsyn. 

 
KB 
KB+SM 

 

Pkt. 2: Post siden sidste møde GF’s mail samt direkte til enkelte medlemmer.  
* Ansøgning Andebakken 3 ang. dispensation mht. afstand til skel: Bestyrelsen har ingen 

indsigelser.  
Referat fra møde 23. april ang. regnvand og oversvømmelse: Bestyrelsen har ingen 
kommentarer hertil og vil følge det videre forløb. 
Roskilde Ålaug: JG er indtrådt i bestyrelsen og holder løbende Bodshøjgaard bestyrelsen 
orienteret. 

 
 
 
 
JG 

 

Pkt. 3: Økonomi   
* 

Status på økonomi: LA forevist saldobalancer pr. 30. maj og kommenterede på et par enkelt 
sager, som bestyrelsen tog til efterretning. 

 
LA 
 

 

Pkt. 4: Henvendelser til/fra GF’s medlemmer  
* Intet at bemærke 

Henvendelse fra medlem ang. Båd i havnen på Høgevænget: Ingen indvendinger fra bestyrelsen 
 

 

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

lavet på grundejerforeningens regning. 
Oprensning af grøfter på friarealer: Bestyrelsen foranlediger, at dette bliver gjort 
Græsslåning hvor ofte: I år er der slået lidt hyppigere og bestyrelsen er tilfreds med resultatet, 
hvorfor dette vil blive fortsat. 
Slåning af stier og rundt omkring sten, skilte, skraldespande: Der slås efter behov. 

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. 

 

 

Pkt. 7: Vintertjeneste  
* Intet at bemærke  

 

Pkt. 8: Strandudvalg  
* Græsslåning 2012 

KB deltager på næste udvalgsmøde søndag den 10. juni. 
 
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. 

SM 
 
 
 
 

  

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. 

HB 



Grundejerforeningen (GF): Bodshøjgård 
 

 
 

Pkt. 11: Evt.  
* Bestyrelsen konstituerede sig selv og afklarede, hvem som forestår de enkelte arbejdsopgaver, 

hvilket der foreligger et internt arbejdsdokument på. 
Der udarbejdes og udsendes opdateret intern kontaktdata/adresseliste for bestyrelsen 
Medlemskab af Værebro Ålaug: Bestyrelsen tager først endelig stilling hertil efter JG har deltaget 
i næste bestyrelsesmøde for Roskilde Ålaug. 
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. 
Mulighed for busstop for 600S på Værebrovej ved Osvej (begge retninger): LA kontakter Movia 

 
 
HKK 
JG 
 
KB+SM 
 
 
LG 

 

Pkt. 12: Næste møde  
* Torsdag den 6. september kl. 17 til vejgennemgang og bestyrelsesmøde  

  
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 

 


