
 
 
Bestyrelsesmøde  : tirsdag den 07.05.13 Kl. 19:30 
 

Mødested : Kim Bodum Mågevej 15 
 

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

 

Afbud : Mikkel (MS), 
 
Dagsorden   / Ref. : 07.05.2013  
 

Pkt. 1: Dagsorden til den 27.03.2013 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter.  
*  

Landmåler til Høgevænget: hvad er status på frasalg Landmåler har kontaktet Høgevænget 13, 
som vil have grundstykket vederlagsfrit, hvilket bestyrelsen ikke er indstillet på. JG melder dette 
til Høgevænget 13. 
Asfalt skader generelt: KB har rykket kommunen for et svar 24. april 

 
JG 
KB 

 

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. 
Klage fra beboer på Agnetevej: Bestyrelsen har svaret grundejeren. 
Roskilde Kommune (RK) har klaget over sten i rabatten på grundejerforeningens (GF) veje, idet 
dette er i strid med vejlovens §57 og derfor skal fjernes. SMH svarer RK, at GF nok skal tage 
action hvis RK sørger for generelt at indføre denne praksis for hele området. 

JG 
KB 

   
 

Pkt. 3: Økonomi   
* Intet nyt at berette. 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 

 

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

Jyllinge Sommerland Vi afventer kommunens klimaplan 
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, når afvandingsprojektet er afklaret 

KB 

 

Pkt. 7: Vintertjeneste  
* Bestyrelsen evaluerer på rydningen 2012 / 2013 efter at have modtaget generalforsamlingens 

kommentarer hertil 
 

 

Pkt. 8: Strandudvalg  
* Græsslåning 2013 

Tilbud på at fjerne beplantning ved P plads på Nordmarksvej er indhentet 
Sagen pågår. Endvidere har HB rykket strandudvalget for regnskab 2012 inkl. Bilag. 

 
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 SMH rykker IV for svar. 
Vi afventer status/tilbagevenden fra RK som ikke svarer trods gentagende rykkere. 

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 –  
Bestyrelsen vil på kommende generalforsamlingen anmode om mandat til at indlede 
forhandlinger med de øvrige grundejerforeninger som vil blive berørt af Roskilde Kommunes 
Klima plan. 

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: Vi har medlemsskab. 

 
 
JG 

 

Pkt. 12: Næste møde  
* Onsdag den 12. juni kl. 19:30 hos SMH (Kolibrivej 7)  

  
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 

 


