
 
 

 
 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE  
6.10.2020 KL. 19.30 

 

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

Afbud: - 

Sted: Hos Rasmus 
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1. Valg af referent  

- RS er valgt. 

 

2. Økonomi – status på Budget 2020 vs. Realiseret åtd. 2020 

- OH gennemgik budgettet. Vi fik opdateret tallene.  

 

3. Vintertjeneste v/ KJ 

- KJ har ikke fået nogen tilbud tilbage. Aktørerne er langsomme  Kasper rykker 

firmaerne igen i morgen.  

 

4. Arbejdsdag d. 4. oktober kl. 10-13.00 v/alle 

Evaluering på gennemført arbejdsdag:  

- Det fungerer godt med vejkontakterne. Det har givet ro til bestyrelsen.  

- Vi tænker at vejkontakterne fremadrettet hjælper til med at finde 

arbejdsopgaver til næste arbejdsdag. 

 

5. LAR anlæg v/ MR  

Modtaget tilbud på riste/net for de store afløbsrør i LAR render fra kloakmester 

- Tilbuddet er på omkring 7.000 kr. + moms. KJ undersøger hvilket materiale de 
laves i og levetiden på ristene, inden vi tager beslutningen om indkøb. 

 

6. Det grønne vedligehold af fællesarealer v/ KKN & MR  

1) Principper for vedligehold af grønne fællesarealer v/ KKN 

Drøftelse af 2. udkast. 

- Vi tager det op på et senere møde. 

2) Det fredede areal v/ MR 

- Det fredede areal er blevet slået. Det bliver fremadrettet slået to gange årligt, 

da firmaet ikke kan lave opsamling af græsset. 
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3) Opdateret tilbud på ny belægning på sti ved den store kælkebakke v/KKN 

Beslutning om der er plads i årets budget til at gennemføre opgaven – pris 30.000 kr. 

inkl. moms. 

- Vi sætter projektet i gang. KKN kontakter firmaet. 

4) Vores store flade arealer, sider på kælkebakker & lavning samt stendiger og LAR 

render v/ MR 

i. 6 ud af 9 vandingsposer ødelagt af buskrydder  

Vi har fået nye poser. Alle poserne er taget af træerne og sættes op 

igen til foråret. 

ii. To steder problemer med jordhvepse  

Placering – ingen ved hvor de er.  Firmaet har taget hånd om det. 

iii. Mail til Vækst & Miljø  

KJ rykker firmaet for en tilbagemelding. 

 

7. Udeståender/opfølgning v/ alle  

1) Fællesareal ved Store Klokkerbanke/Klokkestøberlodden 

Har det været muligt at indgå en dialog med grundejer? v/ KJ 

Herefter skal vi gå videre med en genopretning eller udbedrer grundejer det?  

- KJ er kommet i kontakt med grundejer og de har lovet at vende tilbage i løbet 

af ugen med en afklaring. 

2) Lapning af asfaltbelægning i etape 1 efter udgravning af Fibia v/ MR  

Kommunen vendt tilbage med svar fra tilsynsførende i Sorø kommune?  

- Ja, vi har modtaget svar og at der er nogle eftersynskrav hvor der sker 

gennemgang af den udførte lapning efter 1 år, 2 år og 5 år. Vi har fået at vide 

at vi ikke kan forvente at hele slidlaget omlægges. MR sender en mail til den 

tilsynsførende om at vi ønsker at Grundejerforeningen deltager til 1 års 

gennemgangen af vejbelægningen. Det bliver forventet engang i foråret 2021. 
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8. Eventuelle henvendelser til grundejerforeningen  

- Der er ikke kommet nogen henvendelser siden sidst. 

9. Eventuelt  

Flisebelægning på grønt fællesareal ved Digesløjfen – tilbud v/ KJ 

- Der er go til at der kan lægges fliser på det grønne fællessareal. Foreningen 

betaler materialerne. Grundejerne på vejen udfører selv arbejdet.  

10. Nyt møde  

- 5. november 2020 kl. 19.30 hos OH.  


