
 
 

Bestyrelsesmøde  : onsdag den 27.03.13 Kl. 19:30 
 

Mødested : Lea Aarup Mågevej 17 
 

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

(SMH) Helle (HB), Jan(JG) 
 

Afbud : HKK 
 

Dagsorden   /  : 27.03.2013  

 

Pkt. 1: Dagsorden til den 23.01.2013 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter.  
*  

Landmåler til Høgevænget: hvad er status på frasalg  
Asfalt skader generelt: rykker kommunen for et svar igen 
SMH og KB har været hos advokat men har ikke dokumentation nok. Da der er flere 
grundejerforeninger involveret kan det tage lang tid og ikke sikkert at vi får noget ud af det. 
Mht. landmåler mener JG at landmåleren mgl. Nogle papirer og JG har kontaktet de sidste 
grundejere for at høre om de vil købe. De afventer landmålerens udmelding om pris o.a. JG 
undersøger de 2 punkter. 

 
JG 
KB 
 

 
JG 
 

 

Pkt. 2: Post siden sidste møde GF’s mail samt direkte til enkelte medlemmer. 

Møde omkring byudvikling i Jyllinge, der er kommet brev omkring borgermøde vedr. byudvikling 
Klimatilpasningsplan status indlæg ang. etablering af pumpelaug, dige langs åen, afvanding af 
vejene, separation af regnvand /spildevand til ny hovedkloak installation, (BRUGERBETALING) 
Ny lokalplan for ombygning af Værebrogård 

- Udvidelse af Jyllingecentret, borgermøde 09.04.2013 kl. XX. MS er interesseret og 
deltager i mødet. 

- Forslag til plan for Værebrogård. Materiale blev vist frem. KB har deltaget i 
informationsmøde på stedet. Umiddelbart ser det ud til at være et fint projekt. Projekt 
ejer er åben for forslag til ændringer således at vinduer o.a. ikke kommer til at genere 
nabogrunde. Naboer er velkomne til at kontakte grundejerforenings mail med 
spørgsmål o.a. der kan komme med i høringsvaret. 

- Ejendomsvurdering af fællesarealer er sat til 0. 
- Klimaplan: Enggården, Jyllinge Sommerland og vores egen GRF har holdt møder med 

kommunen om strategi og miljøplanlægning. Omkostninger forsøges at blive lagt på 
forsyning og grundejerne. 1 forslag er at der etableres regnvandstilslutning pris 
22.500,00kr  + omkostninger på egen grund anslået omkostninger 20-40.000. 

-  2 forslag er at der også laves vejafvanding der er flere muligheder rendestensbrønde, 
hvilket betyder at der skal laves render som regnvandet kan løbe langs til brønd. KB 
anslår det vil andrage ca. 1.000 pr. løbende meter, så det kan også blive en stor udgift. 

Alle nævnte priser er excl. moms. Alternativ kan vi lade kommunen tage føringen og 
pålægge som et påbud. Der er en af dem fra gruppen som KB og JG er med i der har 
sået tvivl om kommunens beregninger samt den prioriteret rækkefølge af dige og 
pumpestationer. Der er et team fra RUC og en arbejdsgruppe fra (COWI) der mener at 
starten af åløbet belastes af højvande i fjorden men at det kun er de første ca. 300m 
derefter er det mest regnvand opstrøms fra åen og vand fra Egedal, Ballerup, helt ind til 
Gladsaxe  der gør at vores område oversvømmes.   

- Vores høringssvar gik på at baglandet også skal være med til at dele omkostningerne. 
Efterfølgende mødtes gruppen og gik hele området igennem samt kiggede på tegninger. 
Hvis der anlægges et dige fra Fasanvænge til Høgevænget kan det afhjælpe problemet 
hvis der på den indvendige side graves en udløbså til en pumpestation der evt. kan 
etableres ved Vernersvej. Prisen for denne løsning vil andrage ca. 30-40.000 excl. 
moms pr. parcel. Det er sikkert at uanset hvilken løsning der findes, vil alle grundejere 
blive økonomisk berørt. Forslag til økonomi er under punkt med forslag til 
generalforsamling. Der er lavet forslag til pumpelaug ml. de 3 grundejerforeninger, det 
muligt at Forsyningen kan blive tvunget til at betale for pumpestationerne hvis 
pumpelauget søger om det og så skal grundejerforeningen kun betale for drift. Der var 
høringsfrist den 22.03.2013. Der er aftalt nyt møde ml. de 3 grundejerforeninger i 
slutningen af april.  

 

JG 
KB 

*   
 

Pkt. 3: Økonomi   
* Status fra Lea hvordan går det med rykkere, status på konto i forhold til budget  

Årsregnskab, budget 
Årsregnskab for 2012 blev vist og status for 2013 blev vist frem og godkendt. Vi har desværre 
stadig nogle skyldnere i foreningen og vi vil endnu engang henstille til at medlemmerne betaler 
til tiden og gerne via BS. 

 
LA 
 

 

Pkt. 4: Henvendelser til/fra GF’s medlemmer  
* Er der kommet nye ting fra medlemmerne til bestyrelsesmedlemmer siden sidst  

Skiltning ang hundeluftning og opsamling af efterladenskaber 
KB 
 



 
 

KB sørger for at få købt skilte så vi kan få sat op ved havnen og ved åen til den anden 
grundejerforening for enden af engen. 

KB 

 

Pkt. 5: Fri-, fællesarealer  
* Oprensning af grøfter på friarealer: Bestyrelsen foranlediger, at dette bliver gjort afventer PT 

Jyllinge Sommerland Vi afventer kommunens klimaplan 
Beskæring ved søen og ved åen ?? det er foretaget  

- Oprensning af grøfter på friarealer sker når vi ved om der evt. skal ske ændringer i 
grøfterne ifb. Med afvanding. 

 
 

KB 
 
KB 
 
 
LA+KB 

 

Pkt. 6: Vejarealer  
* Bestyrelsen afventer resultatet af kommunens sag mod DONG og kommunens klimaplan skal vi 

evt til at grave alle vejene op.  
Der skal indhentes tilbud på ny asfaltbelægning.  
KB har ikke indhentet tilbud pga. punkt 1, vi afventer situationen. 

KB 

 

Pkt. 7: Vintertjeneste  
* Bestyrelsen evaluerer på rydningen 2012 / 2013 

Der kan være steder på nogle af vejene hvor der bliver meget glat og bilerne ikke kan komme 
op. Forslag om ekstra indbetaling til snerydning således at kontingent stiger til 1.800,- i alt. 

 

 

Pkt. 8: Strandudvalg  
* Græsslåning 2013 

Tilbud på at fjerne beplantning ved P plads på Nordmarksvej er indhentet 
Sagen pågår 
HB mener at beplantning er fjernet. KB vil gerne have regnskab til gennemsyn. 
 

 
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. 
Vi afventer status 

- Busstoppestedet ved SuperBest eller i nærheden kommer vi ikke videre med. Vi har 
haft kontakt med Movia og kommunen men vi kommer ikke nærmere at få et ekstra 
stoppested. 

- Mht. 40 km zone så afventer vi stadig svar fra kommunen og forventer at få yderligere 
informationer efter påske. 

SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Sagen pågår 
Generalforsamling 2013: 
Indkaldelse – beretning – regnskab – revisorer – kopiering – omdeling - bestille Bondestuen – 
Ændringsforslag – på valg – dirigent –  
Har alle styr på deres opgaver opfølgning 
ÆNDRINGSFORSLAG FRA FORMANDEN OPSPARING TIL DE OMKOSTNINGER VI FÅR PGA. 
EGENBETALING TIL VANDAFLEDNING MV. 2 X 3000,00KR ÅRLIGT  

MS spørger Nina om hun vil være dirigent. Alt materiale skal afleveres til KB senest den 
14.04.2013 således at han kan sørge for kopiering i efterfølgende uge. Vi forventer at omdele 
materiale i weekenden 19. 20. 21. april. Vi spørger Arne Iversen om han vil hjælpe. 
Bestyrelsen er enig om forslag til økonomi. Det er aftalt at vi skal forsøge at undersøge 
tinglysning hos advokat med salg af huse og hvis det er muligt at alle skal være tilmeldt BS. 

HB 
 
 
Alle 

 

 
 

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

hvilket der foreligger et internt arbejdsdokument på. 
Medlemskab af Værebro Ålaug: Bestyrelsen tager først endelig stilling hertil efter JG har deltaget 
i næste bestyrelsesmøde for Roskilde Ålaug. 
Vi er nu medlemmer Roskilde Ålaug. 
Det er aftalt at LA tager kontakt med vildtkonsulenten for at høre om mulighederne for at 
regulere rågerne på marken overfor vores engareal. 

 
 
 
JG 
 
 

 

Pkt. 12: Næste møde  
*   



 
 

  
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 

 



 
 

 
 

 


