
 
 

Bestyrelsesmøde  : Mandag den 26.10.15 Kl. 19:30 
 

Mødested : Kim (KB) – Mågevej 15 
 

Deltagende medlemmer : Susan (SMH), Hans (HKK), Mikkel (MS), Kim (KB), Jan 

(JG), Helle (HB) og Lea (LAA) 
 

Afbud :  
 

Dagsorden   / Referat : 26.10.2015 HKK 

 

Pkt. 1: Dagsorden til den 26.08.2015 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter. SMH 

* Skilte på friareal: Bestyrelsen har bestilt hundeskilte til opstilling på eng arealtet, som forestås af 
Arne Iversen. 

 

 

Pkt. 2: 
* 

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

Bestyrelsen har valgt for nuværende ikke at benytte sig af det modtaget tilbud fra PL vedr. 
mulige diverse services. Ingen andre sager af relevans at omtale. 

 
 
LAA 

 

Pkt. 3: Økonomi   
* Status rapport forelægges bestyrelsen:  

2 medlemmer er i restance og heraf 1 som er sendt til inkasso. Den som ikke er sendt til inkasso 
forsøger bestyrelsen at inddrive fordringen. 
Kasseren bekræftede at bogføringen er opdateret og afstemt. 
Kasseren fremlagde og gennemgik resultatopgørelse og balance fra økonomisystemet, som blev 

godkendt og underskrevet af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. 

LAA 

 

Pkt. 4: Henvendelser til/fra GF’s medlemmer  
* Grundet klage over sten er rabatten på/ud for Bogfinkevej nr. 7 er denne blevet udbedret 

således, at der er blevet etableres rumlefelter. 
KB 

 

Pkt. 5: Fri-, fællesarealer  
* Status på Klimaplan ved Jan og Kim:  

Etablering af overgang/passage ved grøften i den nordlige del af friarealet er blevet udført. 
Bestyrelsen indhenter tilbud på aftale med fast entreprenør til at lave små opgaver for os så som 
Beskæring af træer ved søen Kolibrivej, Stærevej og Høgevænget samt Vendeplads på 

Høgevænget. Sagen pågår. 
Bestyrelsen besluttede at ordne de gamle dræn på arealet mellem Høgevænget og Mågevej efter 
stort ønske fra et af medlemmerne qua det giver problemer ifm. højvandsstand. Sagen pågår, 
hvor bestyrelsen forventer at projektet udbedres sommeren 2016. 
De 11 grundejerforeninger, som skal indgå i Dige lauget, kan IKKE nå til enighed, hvorfor man 
har bedt RK om at gå ind i sagen og lave en §1A iht Kystbeskyttelsesloven. Bestyrelsen 
fastholder vor støtte til en 2,40 m løsning iht. det mandat som er modtaget på de sidste 2 års 
generalforsamlinger. 

 
 
KB 
 

LAA 
 
KB 
 
KB 

 

Pkt. 6: Vejarealer  
* Der skal indhentes tilbud på ny asfaltbelægning, samt tilbud på renovering af eksisterende vej 

bump asfalt tilbud er tilsendt formanden og forelægges bestyrelsen: Bestyrelsen afventer 
udfaldet af klimaplanen og RK’s forsyningstiltag. 
Der er vegne af bestyrelsen på grundejerforeningens regning foretaget bortkørsel af sten, der lå 
i rabatten div. steder. 
Bestyrelsen har ligeledes sikret udbedring af asfaltskader på foreningens veje og forlænget 
vendepladsen for enden af Høgevænget. 

KB 
 
 

 

Pkt. 7: Vintertjeneste  
* Intet nyt MS 

 

Pkt. 8: Strandudvalg  
* Græsslåning 2016 forventes iværksat som tidligere år.  

 

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. Bestyrelsen har nu kontaktet vor borgmester Joy Mogensen. 
Svar endnu ikke modtaget pr. d.d. og sagen pågår. 

SMH 
 
 
 

 

  

Pkt. 10: Evt. arrangementer og udvalg  
* Sankt Hans arrangement hvem gør hvad. Bestyrelsen opfordrer til at man benytter 

arrangementet på Klinten. 
HB 
 

 

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 møder  
* Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19:30 hos Lea og mandag den 14. marts 2016 kl. 19:30 hos 

Helle. 
 

  
 

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 

 


