
 
 

Bestyrelsesmøde  : tirsdag den 03.09.13 Kl. 17:00 
 

Mødested : Hans K. Kristensen Bogfinkevej 81 
 

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

(HB), Jan (JG) og Mikkel (MS) 
 

Afbud :  
 

Dagsorden   / Referat : 03.09.2013 HKK 

 

Pkt. 1: Dagsorden til den 03.09.2013 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter.  
* Asfalt skader generelt: KB har rykket kommunen for et svar 24. april 

Oprydning på fliseareal ved Ternevej: Er foretaget af LEA 
Skilte på friareal: Sagen pågår 

 
KB 

 

Pkt. 2: 
* 

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

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. Under dagens vejgennemgang uddelte 
bestyrelsen påbud til de grundejere, som har sten og andre ting i rabatten, som skal fjernes 
inden 1. oktober 2013. Hvis dette påbud mod forventning ikke er efterlevet, vil bestyrelsen 
foranlede, at sten m.v. bliver fjernet iht. ”Lov om private fællesvej” § 44 stk. 1 og stk. 3. 

 

KB 

   
 

Pkt. 3: Økonomi   
* Status rapport forelægges bestyrelsen: 7 grundejere er i restance mht. kontingent 2013 og 4 

grundejere har betalt for lidt. Det blev besluttet at skifte til nyt inkasso firma grundet bedre 
service for lavere penge. 

LA 
 

 

Pkt. 4: Henvendelser til/fra GF’s medlemmer  
* Der er kommet henvendelse fra grundejer vedr. omdannelse af Værebrovej 25 til rækkehuse, 

som bestyrelsen vil behandle på det næstkommende møde. 
Ifm. KB’s henvendelse til grundejer på Ternevej vedr. forkert håndtering af 
hundeefterladenskaber, er KB blevet idømt bødeforlæg, som grundejerforeningen vil dække for 
tilfældet, at forlægget domsfastsættes lige som evt. KB advokatomkostninger vil blive afholdt af 
grundejerforeningen. 

KB 

 

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

Jyllinge Sommerland og Enggården, det forventes udført i starten af juli: Arbejdet er udført. 
Status på Klimaplan ved Jan og Kim: Der er for få dage siden modtaget referat fra mødet med 
RK 17. juni, som vil blive læst og gennemgået på næste bestyrelsesmøde. 

KB 
 

 

Pkt. 6: Vejarealer  
* Bestyrelsen afventer resultatet af kommunens sag mod DONG og opretholder presset på RK  

Der skal indhentes tilbud på ny asfaltbelægning, samt tilbud på renovering af eksisterende vej 
bump asfalt tilbud er tilsendt formanden og forelægges bestyrelsen: Det indhentede tilbud 
andrager i alt 1,2 mio. inkl. moms ekskl. bump og dækselreguleringer mod p.t. opsparet 0,75 
mio. pr. 31. juli efter opkrævning af 2013 kontingent. Bestyrelsen er i gang med at indhente 2 
andre tilbud og senere endelig beslutte hvad der prioriteres udbedret i forskellige etaper. 

KB 

 

Pkt. 7: Vintertjeneste  
* Der er iværksat samarbejde med 2 andre grundejerforeninger om at højne niveauet på 

snerydningen. Der arbejdes stadig på en fælles aftale med Enggårdens nuværende leverandør. 
KB 

 

Pkt. 8: Strandudvalg  
* Græsslåning 2013 er iværksat som vi plejer. Intet at referer 

 
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. 
Status ved SMH: Stadig intet skriftlig tilbagemelding fra RK (IV), så vi ”sadler om” og kontakter 
Anita Madsen. SM ansøger samtidig RK om lov til at opsætte 40 km zoneskilt på eksisterende 
stander for enden af Blodhøjvej samt Sommervej og Stærevej. 
MS sørger for at fjerne de 2 tomme skiltestativer på Bogfinkevej. Samtidig afgør MS, hvilke 
gadeskilte som skal udskiftes på samtlige grundforeningens veje. 

SM 
 
 
 
 
 
SM 



 
 

 
  

Pkt. 10: Evt. arrangementer og udvalg  
* Sankt Hans arrangement hvem gør hvad.  

Evaluering af generalforsamling.  
Arbejdsudvalg til klimaprojekt. KB har sørget for tilførsel af grundejer til arbejdsudvalget, som 
for nuværende vurderes tilstrækkelig. 

 
 

 

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

hvilket der foreligger et internt arbejdsdokument på. 
Alle 
 

 

Pkt. 12: Næste møde  
* Onsdag den 06.11.2013 kl. 19:30 på Kolibrivej 11 (MS)  

  
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 

 


