Bestyrelsesmøde

:

Tirsdag den 04.12.18

Mødested
Deltagende medlemmer
Afbud

:
:
:

Frank (FP) – Bogfinkevej 25
Kim (KB), Jan (JG), Grethe (GF) og Nels (NC),
Hans (HKK), Nina (NS) og Frank (FP)

Dagsorden

:

04.12.18

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.
Værebro Å har på generalforsamling d. 22/11 vedtaget fusion med vores grundejerforening pr.
1/1-19. Vi bliver dermed 52 medlemmer flere.

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 04.12.18 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 heller ikke betalt
for 2018, men første sag hos advokat skal afsluttes inden en ny kan optages jf. anbefaling fra
advokat, da vi ikke blot kan forhøje kravet.

Grundejerforening samarbejder med kommunen om at få udarbejdet en vejledning om
håndtering af regnvand.
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 har været i dialog
med den pågældende grundejer og arbejder på en samlet vurdering af de gennemgående veje.

KB
KB

GF

KB

BEST.

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.
Sagen pågår og forventes først afsluttet ultimo 2019/primo 2020.

NC

Vejarealer
Der udestår udbedring af rabat på Blodhøjvej ved Andebakken, samt optagning af skiltestander
på Blodhøjvej ved Bogfinkevej.

GF

Vintertjeneste
Bestyrelsen har fornyet den nuværende aftale. Den nye aftale medfører en prisstigning.

KB

Strandudvalg
Intet at berette.

NS

Kontakt til/fra offentlige Myndigheder
Grundejerforeningerne i Jyllinge Nord er ikke enige i de af FORS og SWECO fremsatte forslag
vedr. regnvandskloakering, derfor arbejdes der hårdt på at få det ændret. Møderækken er udsat
til 2019, da FORS og SWECO skal udarbejde nyt forslag.

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.
Bestyrelsen vil i løbet af de næste par måneder byde de nye medlemmer fra Værebro Å
velkomne samt forsøge at indhente tilladelse til brug af e-mail. I samme omgang vil vi forsøge at
få indhentet samme tilladelse fra de sidste af de nuværende medlemmer af grundejerforeningen.
Det interne arbejdsdokument med udestående opgaver er opdateret.
Datoen for 2019 generalforsamling er valgt til tirsdag den 28. maj 2019 på Bondestuen.

Pkt. 13:
*

Næste møder
Mandag den 11. februar 2019 kl. 19:30 hos Kim og mandag den 25. marts 2019 kl. 19:30 hos
Grethe og tirsdag 30. april 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

NC

