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Hvad:  Referat fra best.møde i OG tirsdag den 8.9.2015 
Hvor:  Hos Helle Rasmussen, Rørmose Parkvej 59 
 
 
 
1. Valg af referent 

Lise-Lotte blev valgt. 
 
2. Nyt fra formanden 
 

Ukrudtsbekæmpelse og græsslåning 
 

Vi får en sprøjtning med samme eddikeblandingsmiddel, som 
gartnerfirmaet tidligere på året anvendte til kanterne. Den ekstra 
sprøjtning er uden beregning. 
 
På nuværende tidspunkt har vi fået slået græsset 14 ud af de aftalte 
15 gange. Der måske vil blive behov for 1-2 ekstra slåninger. 
Bestyrelsen godkendte de ekstra klipninger. 
 
Beskæring af bevoksning langs cykelstien på Slangerupvej 
 
Bevoksningen langs Slangerupvej er tidligere blevet beskåret som 
aftalt. 
 
Bestyrelsen godkendte fældning af det høje og visne træ, som står ud 
for Etape I og at det afskårne træ bliver liggende på arealet og 
formulder. 
 
Trådhegnet langs Slangerupvej er flere steder gået i stykker og 
gartnerfirmaet har derfor foreslået, at trådnettet klippes fri, hvor det 
er i stykker. Bestyrelsen godkendte denne løsning.  
 

3. Nyt fra kassereren   
  
 Der er ingen restancer og vi holder os indenfor budgettet. 
 

Vejfondens  papirer 
Kursudviklingen er ikke gunstig, og kassererens forventning for 2015 
er derfor en værdistigning på 10-20.000 kr. mod budgettets 50.000 
kr.  
 
Til gengæld kan vi glæde os over et kontantafkast på godt 70.000 kr. 
mod budgettets 50.000 kr. 
 
Vi har samtidig fået den allerede indeholdte udbytteskat på 2.700 kr. 
retur fra SKAT, hvilket bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med.  
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Driftens papirer 
Værdien er faldet 4.000 kr., svarende til ca. 2%, siden anskaffelsen i 
foråret.  
 
Bestyrelsen vedtog at investere 100.000 kr., svarende til 1/3 af 
henlæggelserne til legepladserne, i værdipapirer. 
 

4.  Valg af ny næstformand 
  

Helle Rasmussen, AB1, blev enstemmigt valgt som ny næstformand. 
 
 Samtidig udtrykte bestyrelsen stor tak for indsatsen til vor mangeårige  

næstformand, Liss Kobberøe. 
 
5.  Status på udbedring af skade på legepladsen ved AB1 v/Helle 

 
Det har været temmelig besværligt at få fat i firmaet for at få en 
aftale på plads, og bestyrelsen takkede Helle for indsatsen i denne 
sammenhæng. 
 
Bestyrelsen vedtog at få foretaget en professionel gennemgang af 
legepladsen samt at få repareret småskaderne, som fx nyt tov, nyt 
gyngedæk. Pris i alt: 5.000 kr.   

 
6.  Status på udskiftning af sand på legepladsen ved HF2 v/Johanne 

 
Der er tidligere blevet godkendt en beløbsramme på 1.200 kr. til   
udskiftning af sand i sandkassen. Opgaven er udskudt til næste år. 

 

7. Status på besigtigelse af vejene v/Helle 
  
 Det blev aftalt, at formanden overtager opgaven med at finde et  

firma, der vil komme og bese de forskellige revner i asfalten med 
henblik på at få fastslået, om en eventuel reparation skal foretages i 
år eller om det kan vente, til Seniorbofællesskabet begynder deres 
byggeproces.  
 
Det blev foreslået at kontakte  NCC, Pankas og Barslund. 

 
8.  Eventuelt 

 
Mødet den 6.10.2015 er aflyst. 
 
Næste møde er den 8.12.2015 kl. 19.00 hos Jesper Juhl, Rørmosevej 
51. 


