
G/F RØRMOSE PARK  BESTYRELSEN 

 
 
Til: Bestyrelsen 
Fra: Lise-Lotte 
 
 

Hvad:  Referat for OG's bestyrelsesmøde 

Hvor: Liss Kobberøe, Rørmosevej 22 

Hvornår: 16. januar 2013 kl. 19.00 – 21.00  

  
 
Referat 
 
1) Valg af referent.  

Gry blev valgt. 

2) Nyt fra formanden  

- Status på støjvolden 

Støjvolden er færdiggjort og er blevet beplantet med forskellige træer og buske på hver side. 

- Status på jordbunken bag Rørmosegård 

Jorden må ikke benyttes til støjvold, da den ikke må flyttes. I stedet bliver jordbunken spredt ud i 

området op mod støjhegnet. 

- Status på det første år med DUG og på de første gange med vintertjeneste fra AGRO-SERVICE 
Overordnet set er vi tilfredse med DUG’s vedligehold af de grønne områder, men de skal blive bedre 
til at overholde de tidsfrister, der er. 
Vintertjenesten skal blive bedre til at få skubbet sne helt ud til siden og ud på grønne områder, hvor 
muligt. Fortovene kunne godt blive fejet noget hurtigere.   
 
Det skal bemærkes, at den enkelte husejer selv har det overordnede ansvar for at holde fortorvet ud 
for matriklen farbar i perioden 07.00-22.00. 

 HUSK: eventuelle bemærkninger vedr. vintertjenesten skal videregives til formanden så hurtigt som muligt. 
 

3) Nyt fra kassereren 

- Aktuel budgetstatus 

Der var ikke udarbejdet budgetstatus, da der kun er gået 16 dage af året. 

- Årsregnskabet 2012 

Kassereren har afsluttet årsregnskabet og gennemgik det. Året blev afsluttet med et driftsresultat på 

75.000 kr.  

- Budgetforslag 2013 
Budgetforslaget blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. 

- Kort orientering om anbringelse af vejfondens kapital 
 Pengene er fordelt på Jyske bank, Danske bank og Nordea til en rente på 1,25% pa.  

4)  Bumpet på stamvejen på Korsbjergvænge v/ Øjvind 
      -    Det nye bump har en bredere passage end de øvrige bump, så det har ikke helt den ønskede effekt 
 Bumpet bliver ikke ændret. 

5) Orientering om beplantning ved legepladsen i HF2 v/Øjvind 

Legepladsen er blevet beplantet. OG takker legepladsudvalget for indsatsen. 
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6)  Forslag om nye vedtægter v/Sten 

Forslaget blev diskuteret. 

Det blev vurderet, at der kan være behov for juridisk assistance i forbindelse med udarbejdelsen af nye 
vedtægter. 

7) Pasning af de grønne områder sommeren 2013 

- Eventuelle bemærkninger til og fra DUG 

- DUG giver tilbud på pasning af de grønne områder til sommeren 2013 

- Lise-Lotte beder om et tilbud fra AGRO-Service 

- Ansøgning om midler til beplantning ved legepladsen i AB1 v/Ole (ansøgning vedlagt) 
 Det blev bemærket, at snebær kan være giftige, og at hæg har en kraftig duft. Ansøgningen blev ikke 
  imødekommet, da der blev bedt om at få en plan. 

8) Orientering om reparation af revnerne i  vejene v/Liss 

Vejene er blevet repareret, og L&R foretager sig ikke yderligere. OG takker Liss og Jens for deres store 
indsats.  

9) Planlægning af OG’s generalforsamling 2013 

-  Dato og tidspunkt og evt. traktement 

Den 21. eller 23. maj kl. 19-21 (inklusiv stiftende møde).   

 

Det blev aftalt, at forslag fra de enkelte foreninger, som ønskes behandlet på OG’s gen.forsamling 2013, 

skal være formanden i hænde senest 10.3.2013, da dagsordenen senest skal udsendes den 15.3.2013. 

 

- Dirigent og referent 

Lise-Lotte spørger Asbjørn Christiansen, om han kan være dirigent. Gry kan være referent. 

10) Rodfræsning af stubbe langs søen mellem HF1 og HF2 ved skråningshusene v/Annet (tilbud vedlagt) 

-  DUG kan ikke komme til at slå græsset helt tæt til søbredden, medmindre de tilbageværende stød 
fjernes. 
Punktet udsættes til næste møde. 
 

11) Bordet rundt 

Mødet den 5. februar aflyses, i stedet rundsendes forslag til vedtægtsændringer samt forslag til 

investeringsprofil, som skal drøftes i de enkelte foreninger inden mødet den 26. februar. 


