
 
 

 
 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE  
05.11.2020 KL. 19.30 

 

Deltagere: Karina Koefoed-Nielsen (KKN), Maria Riis (MR), Rasmus Sinding (RS), Kasper 
Jeppesen (KJ), Ole Hansen (OH) 

Afbud: KJ 

Sted: Virtuelt  
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1. Valg af referent  

Valgt: OH er referent. 

2. Emner til afklaring / beslutning v/ KJ 

1) Vintertjeneste - Modtaget tilbud? – vi skal vælge en aktør for sæsonen 2020/2021. 

Hede Danmark tilbyder samme priser som sidste år. 1.200 kr. for saltning og 2.500 kr. for 

snedrydning og saltning (+moms). Grøn Vækst er spurgt men har ikke fremsendt tilbud. 

Vækst og Miljø tilbyder kr. 1.240/kr. 2.120 + moms. Der skal dog upfront betales kr. 12.400 som 

dækker for første 10 gange. Aftalen skal opsiges inden 31/8 ellers fortsætter den.  

Da vi har gode erfaringer med Hede Danmark fastholdes denne leverandør. 

2) Riste/net for afløbsrør - Drøftet tilbud med kloakmester? Hvilket materiale & levetid udføres 

det i?  

Der er endnu ikke modtaget detaljeret tilbud fra kloakmester – punktet udskydes til næste 

bestyrelsesmøde. 

3) Fællesareal ved Store Klokkerbanke/Klokkestøberlodden - Aftale med grundejer?  

Det er ikke lykkedes at få en konkret aftale endnu – vi følger op. 

 

3. Principper for vedligehold af grønne fællesarealer v/ KKN 

1) Der udarbejdes en principbeskrivelse til grundejerne – blev drøftet og tilrettes. 

2) Plan for den grønne vedligehold – blev gennemgået og der udarbejdes en endelig plan.  

3) Ny aftale med vores grønne vedligehold – det blev aftalt, at vi spørger 3 leverandører. 

 

4. Udeståender/opfølgning  

1) Telemast v/alle 

Der er ikke noget nyt – vi har ikke modtaget opdateringer fra Kommunen. 

2) Manglende endelig vedligeholdelsesplan for etape 2-3-4 fra Sorø Kommune v/ MR  

Er ikke modtaget. MR rykker Kommunen. 

3) Lapning af asfaltbelægning efter udgravning af Fibia v/ MR    

MR har været i dialog med Kommunen, at vi ønsker at deltage i gennemgang med Fibia primo 

2021. Vi får oplyst kontaktperson. 

 

5. Eventuelle henvendelser til grundejerforeningen  

Der er ikke modtaget henvendelser. 
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6. Eventuelt  

Stofa er tilsyneladende i gang med at forberede fibernet. Sætter bl.a. mærker på de grønne 

kasser. Forhåbentligt skal de ikke ned i asfalten….. 

 

7. Nyt møde  

Der afholdes møde i januar – det bliver d. 14.1.2021 kl. 19.30 hos OH eller virtuelt.  


