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Hvad:  Referat, OG's bestyrelsesmøde 

Hvor: Lise-Lotte, Rørmosevej 64 

Hvornår: 12. september 2012 kl. 19.30 – 21.30  

  
Til stede:  Else Holleriis, E1 
 Liss Kobberøe, E2 
 Lise-Lotte K. Balser og Sten Vibe Hansen, E3 
 Øjvind Vilsholm, HF1 
 Ole Staal Rasmussen, AB1 
  
Afbud: Gry Janniche, AB2 
 Annet Krog, HF1 
 
 
Dagsorden 
 
1) Valg af referent.  

Lise-Lotte blev valgt. 

2) Nyt fra formanden  

- Aktuel status på permanent bump i HF2 

Det permanente bump er nu etableret.  Afstribning samt opsætning af steler vil finde sted snarest muligt. 

 

Lise-Lotte har haft kontakt til kommunen med henblik på at få opsat ny stele i T-krydset på Korsbjerghave 

i retning mod Korsbjergvænge til erstatning for den, der er blevet påkørt. Kommunen har lovet at sætte en 

ny stele uden beregning for OG, men har i øvrigt gjort opmærksom på, at da vores vej er privat fællesvej, 

er det faktisk en udgift, som påhviler os.  

 

- Slid på stamvejen  

Lise-Lotte har aftalt med kommunen, at der bliver lavet en ny hastighedsmåling, når REMA 1000 har 

været åben i 3 måneder.  

 

- Status på støjvolden bag Etape II 

Støjvolden er færdiggjort med hensyn til jordarbejdet.  

Der foreligger p.t. ingen status for hvilken type beplantning, der vil komme og heller ikke et tidspunkt for, 

hvornår beplatningen er udført. 

 

3) Nyt fra kassereren 

- Aktuel budgetstatus 

Alle foreninger har betalt. Vi holder budgettet.  

 

Bestyrelsen udtrykte stor tak for kassereren for at holde os på sporet. 
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4) Anbringelse af vejfondens kapital i flere pengeinstitutter v/Sten   

Det blev besluttet at anbringe vejfondens kapital i i alt 3 forskellige pengeinstitutter, som alle skal være omfattet 
af Indskydergarantifonden. 

Bestyrelsen drøftede anbringelse i Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Handelsbanken. Det blev besluttet at 
placere midlerne på aftaleindskud i op til 1 år fra dags dato. Kassereren, Sten Vibe Hansen, blev bemyndiget til 
at placere pengene, hvor det er mest fordelagtigt. 

5) Status på revner i vejene v/Liss 

Liss og Jens Kobberøe har gjort et kæmpe stykke arbejde ad flere omgange for at få Lind & Risør til at 
vedkende sig deres ansvar for, at vejene er i den nuværende forfatning. 

Alle foreninger er blevet bedt om senest 31. august 2012 at give en tilbagemelding til Liss omkring eventuelle 
revner m.v. i vejene. E1, E2, E3, HF1 og AB1 har svaret. HF2 giver svar til Liss så hurtigt som overhovedet 
muligt. E4 og AB2 har ikke meldt tilbage til Liss, og bestyrelsen går derfor ud fra, at der ikke er noget at 
bemærke vedr. vejarealet ud for de to foreninger. 

 Lind og Risør har tilkendegivet, at de inden 1. november vil lave det, der er væsentligt for vejenes holdbarhed. 

Bestyrelsen tilkendegav endnu engang en stor tak til Liss og Jens for deres store indsats i sagen. 

6) Pasning af de grønne områder 

– DUG har spurgt, om de må banke de skelpæle ned til jordniveau, som umuliggør, at de kan slå helt tæt på 
hækkene. Bestyrelsen er af den opfattelse, at gartnerfirmaet ikke skal banke skelpæle ned. Den enkelte 
husstand må selv tage stilling til, om egne skelpæle skal bankes ned i jordniveau og hvis dette ikke ønskes, 
må den enkelte selv sørge for klipning af den del af eget areal, som dermed ikke bliver klippet af 
gartnerfirmaet. 

- DUG har gjort opmærksom på, at der ofte ligger legetøj på legepladsen i HF2 og at dette vanskeliggør 
pasningen af arealet. Øjvind lovede at give beskeden videre til HF2's legepladsudvalg. 

- Der opfordres igen til, at der ikke parkeres tæt på græsrabatten foran Rørmosegård. Hvis det sker igen, vil 
arealet ikke blive slået. 

- Det blev besluttet at bede DUG redegøre for, hvor der er  døde træer samt om vækstbetingelserne er tilstede 
for, at det giver mening at erstatte det enkelte træ med et tilsvarende. 

- Naturgræsarealerne bliver klippet i uge 38. 

- AB1 har yderligere ønsker til vedligeholdelse af græsvolden omkring legepladsarealet i AB1 til næste sæson. 

- Klipning af niveauforskellene (de skrå flader) på legepladsen i HF2 drøftes med DUG. 

7) Snerydning, vinteren 2012/2013 

– Formanden kontakter DUG og HedeDanmark for at få et tilbud på vintertjenesten. Den billigste får 
kontrakten.  
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8) Ansøgning om beplantning ved legepladsen i HF2 v/Øjvind (fremsendt via mail den 5.9) 

Bestyrelsen fandt beløbet lovligt stort. Det blev besluttet at give tilskud på op til DKK 7.000 mod forevisning af 
regning. Det er endvidere en betingelse, at beplantningen holder sig indenfor lokalplanens rammer. Beslut-
ningen støttedes af alle tilstedeværende foreninger, bortset fra E2, som ikke ønskede, at bestyrelsen skulle 
imødekomme ansøgningen fra HF2. 

Regningen bedes fremsendt til Sten Vibe, mail: stenvibe@youmail.dk. 

AB1 fremførte også et ønske om at få tilskud til at plante flere træer omkring legepladsen i AB1. Bestyrelsen 
fandt anmodningen for ukonkret og bad om en beskrivelse og en beløbsramme. 

Ansøgningen fra HF2 og anmodningen fra AB1 om flere træer ved legepladsen medførte en diskussion af 
behovet for principielle retningslinier for hvilke projekter, OG’s bestyrelse fremover skal støtte indenfor de 
givne, økonomiske rammer. Denne diskussion tages op igen på et senere tidspunkt. 

9) Tilbud om stubfræsning på skråningen ved HF1 v/Lise-Lotte (fremsendt via mail den 5.9) 

DUG har fremsendt tilbud på hhv. stubfræsning af stød, så det bliver muligt at slå helt tæt  ned til søbredden 

på søen mellem HF1 og skåningshusene i HF2. Samtidig har DUG givet tilbud på beskæring af 

overhængende grene, som vanskeliggør græsklipningen. 

Bestyrelsen fandt tilbuddet temmelig dyrt, og det blev derfor nedstemt. 

10)  Bordet rundt 

- Beboerne på Rørmosegård skal senest den ultimo februar 2013 have anlagt den p-plads, som er 

forudsat i dispensationsafgørelsen fra Furesø Kommune. 

- Legepladsen i HF2 skal males i år, da malingen flere steder er skallet af. Det blev besluttet, at 

foreningens ansøgning klares via mail.  

- Der er stadig brun maling til overs fra, da legepladsen i AB1 blev malet tidligere på året.  
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