G/F RØRMOSE PARK
Hvad:
Hvor:
Hvornår:
Tilstede:

BESTYRELSEN

Referat, ekstraordinært OG's bestyrelsesmøde
Hos Annet
2. februar 2011 kl. 19.30 – 21.30
Lise-Lotte (E3), Annet (HF1), Else (E1), Liss (E2), Ole (AB1), Gry (AB2), Øjvind (HF2)

Referat
1) Valg af referent.
Gry blev valgt.
2) Forslag til vejfondens vedtægter
1. Sugning af vejbrønde skrives ind, hvis PL anbefaler det.
2. 2. sætning erstattes med ”Hvert 5. år udarbejdes en ny vedligeholdelsesplan for de kommende 10. år”.
Resten slettes
3. ”bestyrelsen” udskiftes med ”generalforsamlingen”.
4. Ingen ændringer
5. Ingen ændringer
6. Ingen ændringer
7. Ingen ændringer
8. rykkes til punkt 9. Gamle punkt 9 bliver til punkt 8. I gamle punkt 8 slettes de sidste 5 ord (”eller …”)
9. Ingen ændringer
10. ”(OG)” slettes.
11. Parentes slettes.
Det blev besluttet, at Lise-Lotte og Sten sammenskriver de foreslåede vedtægter for vejfonden med OG’s
nuværende vedtægter, som alligevel skal tilrettes, idet Rørmosegård er solgt, og at det færdige resultat sendes til
foreningerne forinden OG' næste møde den 3.2.2011 hos Sten, således at det færdige udkast kan drøftes på
mødet. Det blev endvidere aftalt, at OG vil fremsætte vedtægtsændringsforslaget til behandling på OG’s
generalforsamling 2011, hvis der på mødet den 3.2.2011 fortsat er flertal for det endelige resultat.

3) Indhentning af vedligeholdelsesplaner
Hverken Lind & Risør eller Furesø Kommune har en vedligeholdelseplan for vores område.
Liss har fået oplyst en pris på 7-8.000 kr. (ekskl. moms) fra Moe & Brødsgaard på et notat, hvori en ingeniør vil
vurdere vejenes tilstand, hvornår vedligeholdelse kan forventes påkrævet, og hvad det kan forventes at koste. Det
blev besluttet, at Liss skal bestille dette notat hurtigst muligt. Liss/Jens skal spørge ingeniøren om hans vurdering
af tilstanden af den ikke færdiganlagte del af Korsbjergvænge.
Når Lind & Risør er færdige med udbygningen af vores område og skal færdiggøre af den del af Korsbjergvænge,
som p.t. ikke har fået lagt slidlag på, skal vi prøve om vi kan påvirke den endelige udformning af det T-kryds, der
skal anlægges på strækningen Korsbjergvænge/Korsbjerghave, således at det kommende T-kryds bliver
asfalteret og ikke stenbelagt som ved T-krydset ved Korsbjerghave/Korsbjerghave.
Bestyrelsen glæder sig over, at Jens Kobberøe fortsat vil hjælpe OG med at få udarbejdet notat samt med at løse
problematikken omkring de reparationer, som L&R fik udført sidste år, og takker for hans store indsats.

4) Vejene og de grønne arealer
Der er en del sand/grus på vejene og fortovene. Lise-Lotte spørger HedeDanmark hvad en fejning af området vil
koste.
Lise-Lotte og Annet udarbejder en vedligeholdelsesplan for de grønne områder snarest.

5) Bordet rundt
Der opfordres kraftigt til at alle rydder op omkring deres matrikel – fjerne rester fra nytårsfyrværkeri og juletræer.
Else opfordrer til, at de enkelte grundejerforeninger medtager et punkt på deres generalforsamling ang. ønske om
sammenlægning af foreninger.
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