Bestyrelsesmøde

:

Tirsdag den 23.10.18

Mødested
Deltagende medlemmer
Afbud

:
:
:

Grethe (GF) – Stærevej 24
Kim (KB), Jan (JG), Grethe (GF), og Frank (FP)
Hans (HKK), Nels (NC), Nina (NS)

Dagsorden

:

23.10.18

Pkt. 1:
*

Pkt. 2:
*

/ Referat

Intet at referere.

Post siden sidste møde GF’s mail samt direkte til enkelte medlemmer.
Der udestår afklaring af, hvordan tilhørsforhold for dele af Sommervej er ift. hvilke Grundejerforeninger. Sagen pågår i samarbejde med Jyllinge Sommerland og der forventes lang sagsbehandlingstid.
Bestyrelsen afholder løbende møder med grundejerforeningen Værebro Å med henblik på fusion
1/1-2019.

Økonomi

Pkt. 4:

Henvendelser til/fra GF’s medlemmer

Pkt. 5:
*

Pkt. 6:
*

Pkt. 7:
*

Pkt. 8:
*

Pkt. 9:
*

Pkt. 10:
*

Pkt. 11:
*

GF

Dagsorden til den 23.10.18 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter.

Pkt. 3:
*

*

Kl. 19:30

Status rapport forelægges bestyrelsen:
Bestyrelsen besluttede at gå videre ift. restance på ét medlem, som advokaten ønsker at tage i
fogedretten indbefattende 3.200 kr. i omkostninger hertil. Sagen pågår.
Der er sket en fejl ifht kontingentopkrævningen i juli, så der kun er blevet opkrævet 6 mdr. i
stedet for 12 mdr. Derudover er der som nævnt på sidste bestyrelsesreferat ikke blevet
opkrævet for den stigning der blev besluttet på generalforsamlingen i maj. Der vil derfor blive
udsendt en ekstra opkrævning på 1.100 kr. til forfald i december. Bestyrelsen beklager fejlen.

Bestyrelsen har ifm. besigtigelse af vore veje ifm. det kraftige regnvejr konstateret, at nogle af
foreningens medlemmer har etableret indkørsler og rabatter, som leder vand ud på vejarealet,
som ikke er tilladt, hvorfor bestyrelsen vil rette henvendelse til de pågældende medlemmer med
anmodning om at få rettet forholdene. Sagen pågår.
Bestyrelsen har modtaget en mail fra en grundejer vedr. muligheden for at opsætte chikaner
pga. hurtig kørsel på en af vores veje så farten kan nedbringes. Bestyrelsen arbejder videre med
sagen.

KB
KB

GF

KB

FP

Fri-, fællesarealer
Renovering af dræn på Mågevej/Høgevænget er under udførsel sammen med terrænregulering.
Der arbejdes desuden på at få planeret overfladen på beredskabs trace og såning af græs.

NC

Vejarealer
Der er sket udbedring af skader på Blodhøjvej og Høgevænget.
Der udestår udbedring af rabat på Blodhøjvej ved Andebakken, samt optagning af skiltestander
på Blodhøjvej ved Bogfinkevej.

KB

Vintertjeneste
Bestyrelsen arbejder på at forny den nuværende aftale.

KB

Strandudvalg
Intet at berette.

NS

Kontakt til/fra offentlige Myndigheder
Skiltning: Osvej/Private fællesveje: Det er ikke lykkedes bestyrelsen at få Roskilde Kommune til
at ændre opfattelse hvorfor sagen lukkes.
Der har været afholdt møde med RK ift. regnvandskloakering. Grundejerforeningerne i Jyllinge
Nord lægger maksimalt pres på RK og FORS ift. fremdrift i projektet. Der er planlagt møder frem
til nytår 2018. Grundejerforeningen i Jyllinge Nord er ikke enige i de af FORS og SWECO
fremsatte forslag, derfor arbejdes der hårdt på at få det ændret.

NC
KB

Evt. arrangementer og udvalg
Sankt Hans arrangement: Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten.

Hjemmeside
Medlemmer som har underskrevet blanket vedr. tilladelse til brug af e-mail vil blive orienteret,
når der lægges nye ting op på hjemmesiden, samt modtage information fra bestyrelsen når det
er relevant.

NS

Pkt. 12:
*

Evt.

Alle

Det interne arbejdsdokument med udestående opgaver er opdateret.
Datoen for 2019 generalforsamling er valgt til tirsdag den 28. maj 2019.

Pkt. 13:
*

Næste møder
Tirsdag den 4. december 2018 kl. 19:30 hos Frank og tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19:30
hos Kim.

Senest 1 uge efter afholdelse af møde fremsendes referat til GF’s hjemmeside.

Kim Boddum

Nels Cortsen

Frank Pedersen

Grethe Fuglsang

Hans Kristensen

Jan Gøhre

Nina Storgaard

Dato

