
 
 

Bestyrelsesmøde  : Tirsdag den 03.09.19 Kl. 20:00 
 

Mødested : Kim (KB) – Mågevej 15 
Deltagende medlemmer : Kim (KB), Grethe (GF), Frank (FP) og Jan (JG) 

Afbud : Nels (NC) og Hans (HKK), Carsten (CJ) 
 

Dagsorden   / Referat : 03.09.19 GF 

 

Pkt. 1: Dagsorden til den 03.09.19 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter.  

* Carsten Jensen der blev valgt som suppleant på generalforsamlingen, har grundet arbejde valgt 

at trække sig fra bestyrelsen. 

 

 

Pkt. 2: 
* 

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 Grundejer-

foreninger. Sagen pågår i samarbejde med Jyllinge Sommerland og der forventes lang sags-

behandlingstid. 

Fusion af Værebro Å og Bodshøjgård er tinglyst. 

 
KB 
 
 
 

 

Pkt. 3: Økonomi 
Gennemgang af udeståender med medlemmer. 
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 og 2019, men første sag hos advokat skal afsluttes inden en ny kan optages jf. 

anbefaling fra advokat, da vi ikke blot kan forhøje kravet. 

 

* GF 

 
 

 

Pkt. 4: Henvendelser til/fra GF’s medlemmer 
Diverse henvendelser fra medlemmer er blevet behandlet og besvaret. 

 
KB 

   

 

Pkt. 5: Fri-, fællesarealer  
* Renovering af dræn på Mågevej/Høgevænget er under udførsel sammen med terrænregulering.  

Arbejdet på beredskabstrace er afsluttet. 

Branddammen/søen ved Blodhøjvej og trænerne omkring er blevet beskåret. Der arbejdes på 

beskæring af siv i sø. 

Vi har fået tilladelse fra Roskilde Kommunes miljøafdeling til at bekæmpe de invasive planter på 

vores fri- og fællesarealer. 

NC 

 

Pkt. 6: Vejarealer  
* Grundejer på Bøgevej som bruger Sommervej ifm. nybyg har lovet at reetablere vej og fliser 

efter endt byggeri. 

Der arbejdes på at grave af rabatter langs Blodhøjvej samt på de veje hvor der planlægges at 

asfaltere. 

Skilt på Glentevej er knækket – skal reetableres. 

KB 

 

Pkt. 7: Vintertjeneste  
* Vintertjenesten er afsluttet for denne sæson. 

Aftalen for den kommende skal sæson skal fornyes. 

 

 

Pkt. 8: Strandudvalg  
* Bestyrelsen vil tage initiativ til møde med Strandudvalget. Sagen pågår. NC 

 

Pkt. 9: Kontakt til/fra offentlige Myndigheder  
* Bestyrelsen har opfordret kommunen til at sørge for at hjemmeplejen kører mere ansvarsfuldt 

på vores veje. 

Der har været afholdt møde med vandløbsmyndigheden. Vi har gennemgået området på 

baggrund af de klager kommunen har modtaget og alt er fundet i orden. 

 

 

Pkt. 10: Evt. arrangementer og udvalg  
* Intet at berette  

 

Pkt. 11: 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. 

De medlemmer der endnu ikke har udfyldt blanket har fået en henvendelse i postkassen som 

bestyrelsen gerne ser returneret i udfyldt stand. 

 

  



 
 
 

Pkt. 12: 
* 

Evt. 
Det interne arbejdsdokument med udestående opgaver er opdateret.  

Datoen for 2020 generalforsamling er valgt til 26. maj 2020 på Bondestuen 

 

 

 
BEST. 

 

Pkt. 13: Næste møder  
* Tirsdag den 5. november kl. 19:30 hos Frank og tirsdag den 21. januar 2020 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 

 

   
Carsten Jensen  Dato 

 


