Bestyrelsesmøde

:

Tirsdag den 19.01.21

Mødested
Deltagende medlemmer

:
:

Virtuelt (Teams)
Kim (KB), Grethe (GF), Frank (FP), Jan (JG), Nels (NC),
Hans (HKK) og Claus (CS)

Afbud

:

/ Referat

:

Dagsorden
Pkt. 1:
*

Pkt. 2:
*

19.01.21

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.

Økonomi

Pkt. 4:

Henvendelser til/fra GF’s medlemmer

Pkt. 5:
*

Pkt. 6:
*

Pkt. 7:
*

Pkt. 8:
*

Pkt. 9:
*

Pkt. 10:
*

HKK

Dagsorden til den 19.01.21 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter.

Pkt. 3:
*

*

Kl. 19:30

Kassereren foreviste opdateret bogføring vedr. 2020. Bestyrelsen besluttede at tilbageføre
tidligere hensættelse vedr. dræn fællesareal, idet det arbejde er blevet udført og indeholdt i
driftsudgifterne 2019-2020. Kasseren opdaterer bogføringen hermed, hvorefter den er klar til
årsafslutning og gennemgang af revisorerne Bogføringen blev attesteret/godkendt af
bestyrelsen.
Gennemgang af udeståender med medlemmer: Der udestår 3 kontingentbetalinger for 2019 og
2020 i alt 11.175 kr., hvor der er igangsat rykkerprocedure og heraf indgået afdragsordning i et
tilfælde med 50% afdrag hhv. 1. feb. og 1. marts 2021.

Diverse henvendelser fra medlemmer er blevet behandlet og besvaret.
På generalforsamlingen i september 2020 blev etablering af en hjertestarter drøftet. Bestyrelsen
er glade for at kunne meddele at ejendomsmægler Palle Støvring har indvilliget i at have en
hjertestarter hængende på ydervæggen ud mod Osvej. Bestyrelsen undersøger hvornår
hjertestarteren forventes ophængt/funktionsdygtig.

KB

GF

KB
FP

Fri-, fællesarealer
Bestyrelsen påtænker at opsætte hegn i skel indtil naboforeningen Jyllinge Sommerland, samt
på et senere tidspunkt etablering af bro ved indsejling til havnen på Høgevænget. Vi har ansøgt
om tilskud til etablering af bro i ”Byrådets Landsby- og bydelspris”, men fik desværre afslag.
Bestyrelsen besluttede at søge ligeledes ultimo 2021, som er næste mulighed herfor frem for
selv at bekoste opsætning.
På generalforsamlingen i september 2020 blev en plejeplan for friarealerne drøftet. Bestyrelsen
arbejdere videre på etablering af dette sammen med Roskilde Kommune og Digelaget.
Bestyrelsen har i samarbejde med Digelaget besluttet at ansøge om påbudsskilte på friarealet
vedrørende færdsel på dige og på trampesti langs åen.

NC+KB

KB
NC

Vejarealer
Der arbejdes på at grave af rabatter langs Blodhøjvej. Der er blevet afsat skellinje mod
Agnetevej. Arbejdet forventes udført i 2021.
Grus i rabatten ved Fyrrevej – Lindevej skrider ud på vejen ved regnvejr. Der er besluttet en
løsning, så dette undgås fremover, men udbedringen afventer bedre vejrforhold.
Bestyrelsen har udbedt sig tilbud på opretning af vej midt på Mågevej.
Bestyrelsen har fået henvendelse om, at der på Lindevej, Kolibrivej og Ternevej holder biler
mere eller mindre fast parkeret, som er i strid med lokalplanen og samtidig besværllg/umuliggør vintertjeneste og renovation samt alm. passage. Bestyrelsen finder dette uacceptabel
og derfor bedes de pågældende biler parkeres på egen grund.

NC
KB
KB

Vintertjeneste
Der er indgået ny aftale med entreprenør, da den tidligere er gået på pension.

NC

Strandudvalg
Der har været afholdt møde i Strandudvalget.
Der er etableret ny bådebro, som vores medlemmer gerne må benytte til kajakker mm.
Foreningens hjemmeside er opdateret med information, kort over arealet mm.
Der er aftalt nyt møde i Strandudvalget i juni 2021.

Kontakt til/fra offentlige myndigheder
Intet at berette.

Evt. arrangementer og udvalg
Intet at berette.
Bestyrelsen planlægger hvis muligt at afholde 2021 generalforsamlingen tirsdag den 25. maj.

NC

Pkt. 11:
*

Pkt. 12:
*

Pkt. 13:
*

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.
Bestyrelsen har besluttet til 2021 generalforsamlingen at anmode om forslag til forbedring af
nuværende hjemmeside, så denne bliver mere informativ og mere benyttet.

Evt.

BEST.

Det interne arbejdsdokument med udestående opgaver er opdateret.

Næste møder
Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19:30 hos Kim og tirsdag den 4. maj 2021 kl. 19:30 hos Hans.

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

Kim Boddum

Nels Cortsen

Frank Pedersen

Grethe Fuglsang

Claus Sørensen

Jan Gøhre

Hans Kristensen

Dato

