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Hvad:  Referat af OG's bestyrelsesmøde 

Hvor: Hos Else Holleriis, Rørmosevej Parkvej 3 

Hvornår: 14. september 2010 kl. 19.30 – 22.00 

Tilstede: Lise-Lotte (E3), Else (E1), Annet (HF1), Liss (E2), Øjvind (HF2), Ole (AB1), Gry (AB2) og 

Sten (kasserer, E3). 

 

Fraværende: E4 
 
 
 
Referat: 
 
1) Valg af referent. 

Gry blev valgt 

2) Nyt fra formanden 

- Aktuel status på salget af Rørmosegård 

L&R er klar til at aflyse §4, så snart det nye skøde er tinglyst.Vores advokat har rykket tinglysnings-
retten i Hobro. Seneste melding er, at skødet er sendt til tinglysning. Handlen er ikke afsluttet, før 
skødet er tinglyst. 

- Aktuel status, HedeDanmark 

HedeDanmark foreslår, at OG ofrer ca. 8.000 kr. på at fjerne de mange stød (træstubbe) omkring søen i 
HF1, da det så fremover vil blive billigere at vedligeholde området. Hver forening bør til næste møde 
beslutte, om de mener, at OG skal gøre dette. HD har endnu ikke fremsendt det lovede tilbud.  

Det blev vedtaget at få fjernet stød, såfremt tilbuddet bliver på maks. 9.000 kr.  

Lise-Lotte gennemgik tilbud for vedligeholdelse af grønne arealer, og vil få det tilpasset til vores behov, 
og derefter rundsende det til OG’s bestyrelse til godkendelse. 

Vi har modtaget tilbud på snerydning fra HedeDanmark, som Lise-Lotte vil gennemgå med 
HedeDanmark, da der er enkelte uklarheder. 

Der bliver opsat ny ”støtte-pæl til træ”, som var knækket ved HF2. Dette er gjort, men ny pæl væltet. 
Øjvind giver besked om, hvor den væltede pæl står.  

HedeDanmark har fået besked om at banke pælen ned igen. 

Græsslåningshøjden er sat højt i hele området, da der ifølge HedeDanmarks gartnere (bragt på banen 
af E1 og  HF2) er mange sten og stubbe i området omkring HF1. HF1 har dog haft stensamlingsdage, 
hvorfor dette ikke skulle være et problem længere. 

Manglende græsslåning på den nye legeplads og græsstrimlerne ved postkasserne i HF2, samt på 
”vores” areal ved Rørmosegård. Lise-Lotte taler med HedeDanmark. Lise-Lotte får HedeDanmark til at 
slå arealet ved Rørmosegård snarest.  

HedeDanmark slår arealet omkring Rørmosegård fredag i uge 38. 

Haveaffald incl. potteplanter må ikke smides i vores område eller på/ved støjvolden for enden af 
Rørmosevej ved Gregersmindestien. Haveaffald skal i klare sække og afleveres på genbrugs-stationen. 
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- Aktuel status, vejbump 

Kommunen har lovet, at det aftalte, mobile bump vil blive opsat snarest på det aftalte sted i HF2. 

 
Resultat af hastighedsmåling, foretaget ved bumpet i overgangen mellem E4 og HF1. Bumpene har haft 
en stor effekt, idet gennemsnitshastigheden er faldet med 10 km/t i forhold til tidligere målinger. Hvis 
beboerne ser nogen, der kører væsentlig for stærkt, bør beboeren rette henvendelse til den 
pågældende selv eller til det pågældende firma (eks. PostDanmark, UPS). 

På Rørmosevej ved Kassemosevej vil skiltet med ”ophævet 40 km-zone” blive fjernet snarest af 
kommunen. 

3) Nyt fra kassereren 

- Gennemgang af eventuelle restancer  

Der er ingen restancer. 

 

- Aktuel budgetstatus 

Vi holder os fortsat inden for budgettet. 

 

- Kort drøftelse af forslag til budget 2011. Det vides ikke, om og i givet fald hvornår Furesø Kommune vil 

leve op til den nylige afgørelse om, at det er ulovligt for kommuner at betale vejbelysning på private 

fællesveje. Bestyrelsen har taget afgørelsen ad notam, og forholder sig afventende. Bestyrelsen slog 

samtidig fast, at kontingentet ikke bør stige som følge af vores egne dispositioner. 

 

På trods af, at udgifterne til Rørmosegård vil bortfalde (i budget 2010 var der afsat 30.000 kr.) vil 

kasseren ikke foreslå en nedsættelse af kontinentet, da: 

 Udgifterne til snerydning og saltning pr. gang stiger i forhold til 2009, fordi vi har ønsket at få fejet 

fortovene med en manuel fejemaskine, da fortovet har taget skade af at blive ryddet af samme 

maskine, som rydder vejene 

 Udgifterne til vedligeholdelse af grønne arealer vil ligeledes stige i forhold til 2009, da HF’s arealer er 

kommet med. Til orientering har vi i år fået passet HF2’s areal uden beregning. 

 Kommunen betaler ikke længere for stibelysning (pullerterne), og vi har en årlig udgift på ca. 20.000 

kr., alene på denne post. 

4) Nyt fra udvalgene: 

a)   Struktur-udvalget. Intet at bemærke. 
b)   Ad-hoc udvalget. Intet at bemærke. 

Punktet ”Nyt fra udvalgene” vil fremover udgå fra dagsorden. 

5) Orientering om kommende kommunalt genopretningsprojekt ved den sydlige sø i HF1’s område v/Annet 

Kommunen vil fortage en oprensning af den store sø (H2) bag HF1 med opstart midt i oktober. 
Bestyrelsen takker Annet for det store arbejde, hun har lavet i sagen. 
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6) Aktuel status på reparation af vejene v/Liss 

- Jens Kobberøe har været med til gennemgangen af vejene. Er alle reparationer foretaget, og er de 
foretaget korrekt?  

På mødet den 16.6 blev det oplyst, at reparationerne ifølge Jens hverken er foretaget på en holdbar eller 
korrekt måde. Jens vil følge op på sagen, herunder også den knækkede flise og asfalten ved T-krydset, 
som er beskrevet nedenfor. 

- Er der andre forhold omkring vejene, vi skal tage os af? 

En flise er flækket vandret og derfor ved at smuldre ved T-krydset Korsbjerghave-Korsbjerghave, og 
asfalten ligger dårligt dér. 

Bestyrelsen takker Jens og Liss for deres store og ihærdige arbejde, og ser frem til at høre det endelige 
resultat. 

 

7) Vedtægter for vejfonden v/Lise-Lotte 

Udvalget forventer at fremlægge udkast til OG’s møde i december. Udvalget består af Lise-Lotte, Liss og  
Thomas Ungstrup fra HF1. 

8) Aktuel status på gennemgang af legepladsen ved AB1 v/Ole 

Legepladsen ved AB1 er blevet gennemgået den 12. september 2010, og tjek-skemaet ligger i AB1’s  
bestyrelsesmappe. Bestyrelsen takker alle involverede for indsatsen. 

9) Træværket på legepladsen ved AB1 skal males i år. Der ansøges derfor om DKK 4.000 til maling. Foreningen 
oplyser, at der er indgået aftale med leverandøren om, at ubrugt maling kan leveres tilbage, så vi kun betaler for 
det reelle forbrug. 

Bestyrelsen bevilger 4.000 kr. som ansøgt og efter regning. Bestyrelsen takker samtidig på forhånd for 
indsatsen.  

10) Bordet rundt 

 HF2 har fået L&R til at komme med et læs jord og græs til at udbedre skader efter det store regnskyl, og 
HF2 vil selv fordele jorden, hvilket bestyrelsen takker for. 

 HF2 har fået indkøbt borde-bænke-sæt til legepladsen ved HF2. 

 Annet efterlyste nummerskilte ved T-krydset ved Korsbjerghave og Korsbjergvænge. 

 Annet oplyste, at HF1 har erstattet et udgået træ med et æbletræ. 

 På vegne af HF1 blev der fremført et ønske om markering af gang- og cykelstien Trevangsstien henover 
bump på Rørmosevej. 

 Både Liss og Lise-Lotte har været i kontakt med kommunen ang. manglende støjvolde. 

 Rågerne er på vej tilbage, så rågereder vil snart blive nedtaget. 

 AB2 er bekymret for, om snerydningen kan fortages, uden at ”pælene” beskadiges. Det forventes ikke, at 
pælene bliver beskadiget ved snerydning, men cykel-passagen vil ikke kunne blive ryddet. 

 AB1 vil indhente et tilbud på etablering af dræn/faskine på legepladsen vil AB1. 

 Øjvind vil følge op på adgangsmulighederne til golfbanen for gående. 

 Asbjørn fra E1 kontakter kommunen vdr. Matrikel 33A – det kommunale areal mellem E1 og Kassemosevej 
– for at få slået arealet. 


