
G/F Rørmose Park                                                            Bestyrelsen   
 
 
 

Referat fra OG’s bestyrelsesmøde den 10. december 2014 

 

Tilstede var:  Liss Kobberøe, E2 
 Lise-Lotte K. Balser, G/F Rørmosen 
 Henrik Gislum, HF1 
 Johanne Gelmer, HF2 
 Helle Rasmussen, AB1 
 Jesper Juhl, AB2 
 Sten Vibe Hansen, kasserer 
 
Afbud fra: Casper Dreiøe, E4 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af referent 
    Sten blev valgt. 
 
2. Nyt fra formanden 
 

- Status på belysning 
Den ekstra lygtepæl er nu opsat i svinget mellem HF2 og HF1 
Det årlige abonnement er p.t. 1.000 kr. inkl. moms men DONG har 
fremsendt en regning for 5 lysmaster. Lise-Lotte tager kontakt til 
DONG for afklaring.  
 

- Status på vintertjenesten 
Der har til dato ikke været det store behov for snerydning men 
snerydningsfirmaet har foretaget forebyggende saltning. Er der klager 
over vintertjenesten skal Lise-Lotte kontaktes hurtigst muligt, dvs. 
samme dag, dagen efter er for sent. 
 

 
3. Nyt fra kassereren 
 

Budgetstatus: 
- Aktuel status på budget 2014 

Budget for 2014 overholdes. 
 

-  Aktuel status på eventuelle restancer 
 Der er ingen restancer. 
 

4.  Årlig inspektion af legepladserne v/Lise-Lotte 
Af hensyn til forsikringen er legepladserne blevet gennemgået. De 
udfyldte inspektionsskemaer opbevares i Formandens mappe. 
Inspektionen vil fremover finde sted om foråret. 
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5. Eventuelt 
 

- En beboer har efterlyst information om den udvendige aftrækshætte 
over aftrækket fra emhætten i køkkenet. Kan informationen ikke findes 
i mappen fra Lind & Risør så kan man henvende sig til firmaet.  
 

- Kommunen har foreløbig ikke reageret på AB 2’s, Etape II’s og 
Rørmosens underskriftsindsamling med opfordring til kommunen om at 
få reduceret vejstøjen fra Slangerupvej. De involverede foreninger vil 
tage sagen op når foråret kommer. 
 

- Pullertbelysningsarmaturerne ved AB 2 er blevet udskiftet og kloakken 
er repareret, den havde forkert hældning. Asfaltarbejdet efter 
reparationen er ikke tilfredsstillende. AB 2 tager kontakt til 
leverandøren. 
 

- Parkeringspladserne er typisk anlagt vinkelret på vejen. Parkering langs 
vejsiden modsat parkeringspladserne vanskeliggør ind- og udkørsel fra 
parkeringspladserne. Man opfordres til at undlade at parkere i vejsiden 
overfor parkeringspladserne. 
 

- Ved P-pladsen ved Rørmosegård synes at være langtidsparkeret 
udenlandsk indregistrerede køretøjer. Dette er ikke i overensstemmelse 
med SKAT’s bestemmelser om udenlandsk indregistrerede køretøjer. 
 

- Plankeværk, skure etc. skal være placeret mindst 0,5 meter fra skel. I 
skel må kun forefindes levende beplantning i henhold til lokalplanerne 
for vores område. Før man går i gang med et haveskursprojekt eller 
lignende, skal kommunens tilladelse indhentes. I modsat fald kan man 
risikere at blive pålagt nedrivning. 
 

- Orientering til nye beboere. Liss vil sende Etape II’s orientering til nye 
beboere til den øvrige bestyrelse. 
 

- Der blev spurgt til hvad den enkelte forening kan gøre hvis et medlem 
ikke betaler sit kontingent. PL kan kontaktes og PL har i medlemsbladet 
”Mit Hus” haft artikler om denne problemstilling. 
 

- Der er hundeluftere der lader hundens høm-hømmer ligge på 
uhensigtsmæssige steder. Det er ikke lækkert når børnene kommer 
hjem fra legepladsen eller boldbanen i hundelorteindsmurt tøj. 
 

- Som rosinen i pølseenden: Det er Julemåneden, det er mørkt og koldt 
og vådt. Udendørs julebelysning varmer sjælen bare det ikke 
overdrives. 

 
OG’s bestyrelse ønsker alle en god Jul og et godt Nytår 


