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Hvad:  Dagsorden, bestyrelsesmøde i G/F Rørmose Park 

Hvornår: Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.30-21.30 

Tilstede:  Frederik, AB1; Vibeke, E4; Karl Åge, HF1; Frederik, HF2; Lars, SBF; 
Lise-Lotte, G/F Rørmosen; Sten, kasserer 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

Lise-Lotte blev  valgt. 

 
2. Nyt fra formanden 

• I forbindelse med aflevering af Korsbjergvænge fra Trevangsvej og ned til SBF 

afholdes der vejsyn ultimo marts 2020. Vejsynet forholder sig alene til de 

arealer, som er omfattet af de tidligere udstedte gravetilladelser og udføres af 

repræsentanter fra hhv. Furesø Kommune og SBF’s entreprenør. OG vil så vidt 

muligt ligeledes være repræsenteret ved vejsynet. 

3. Nyt fra kassereren 

Opfølgning på kontingentbetaling 

Der er ingen restancer. 

Aktuel budgetstatus   

Vi holder os indenfor budgettet. 

4. Tilbud på reparation af veje mv v/Karl Åge og Lise-Lotte 

Der er indhentet i alt 3 tilbud på revneforsegling, genetablering af hajtænder og 

skaktern samt opstribning af P-båse. Gennemgangen af området forud for 

tilbuddene har desuden vist behov for genopretning af asfalten omkring T-krydset 

på Korsbjerghave/Korsbjergvænge, genopretning af lunker, hvor der samler sig 

vand samt genopretning af et par regnvandsbrønde. 

To af tilbuddene er fra hhv. Colas og Pankas, som begge angiver den samlede pris 

for arbejdet til ca. 190.000 kr. Det sidste tilbud er fra JN Servicebilen, som har 

givet tilbud på revneforsegling, genetablering af hajtænder og skaktern samt 

opmaling af p-båse i henhold til bestyrelsens oprindelige ønsker. 
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De to asfaltfirmaer bruger varm revneforsegling, mens JN Servicebilen foreslår at 

bruge kold revneforsegling. Samtidig foreslår JN Servicebilen at opmale p-båsene, 

mens de to asfaltfirmaer foreslår at bruge Premark, som lægges ud i striber og 

varmes op, men som samtidig også er et dyrere alternativ. Prisforskellen på de to 

tilbud fra Colas og Pankas i forhold til tilbuddet fra JN Servicebilen er ca. 60.000 for 

sammenlignelige opgaver. 

Bestyrelsen besluttede at indhente yderligere faglige input samt supplerende 

oplysninger fra JN Servicebilen. 

ACTION: Frederik, HF2, kontakter en af sine vejkolleger og Lise-Lotte kontakter 

Hartvig Consult og JN Servicebilen. Begge melder tilbage til bestyrelsen, som 

herefter træffer beslutning om det videre forløb. 

5. Status på OG’s hjemmeside v/Sten  

På bestyrelsesmødet den 26.9.2019 blev der efterlyst en ny webmaster til OG’s 

hjemmeside. Det er dog endnu ikke lykkedes at finde en ny webmaster.  

Der er enighed om, at vi fortsat skal have en hjemmeside, og bestyrelsen 

besluttede derfor at lave et opslag i hver af de i alt 3 Facebook-grupper, der er i 

området. 

ACTION: Frederik, HF2; Vibeke, E4 og Lise-Lotte. 

6. OG’s generalforsamling, maj 2020 

Gennemgang af materialet til OG’s generalforsamling i maj 2020 

• Regnskab 2019 blev gennemgået og underskrevet.  

• Revisionsprotokollatet blev gennemgået og bestyrelsen udtrykte stor 

tilfredshed med det grundige revisionsarbejde. 

• Udkast til budget 2020 blev gennemgået. Kontingentet vil stige med 200 kr. pr. 

husstand fra 2020. 

Gennemgang af rettidigt indkomne forslag 

• Det foreslås at overføre 200.000 kr. fra OG’s driftskonto til OG’s vejfond. 

Der er p.t. ikke modtaget yderligere forslag. 

 



G/F Rørmosen                                                                   Bestyrelsen 
  
  
  
 
 
 

 

Forslag, som ønskes behandlet på OG’s generalforsamling 2020, skal være Lise-

Lotte i hænde senest den 1. marts 2020.  

Forslag, som skal behandles på OG’s generalforsamling, skal forinden være 

behandlet på de enkelte foreningers egen generalforsamling, således at 

foreningen har sit mandat på plads, når der skal stemmes om forslaget på OG’s 

generalforsamling.  

Fordeling af praktiske opgaver i forbindelse med OG’s generalforsamling 

Karl Åge køber øl, vand og chips. 

Dirigent og lokaleleje 

Bestyrelsen besluttede at lægge generalforsamlingen på først ledige hverdag efter 

den 13.5, dog bortset fra den 25.5. 

ACTION: Lise-Lotte. 

7. Evt.  

• Frederik, HF2, spurgte til muligheden for at opsætte ladestandere til elbiler på 

udvalgte p-pladser. Lise-Lotte svarede, at uanset det gode formål falder denne 

opgave udenfor OG’s formålsparagraf.  

• Karl Åge, HF1, spurgte til, hvornår der saltes præventivt på stier og fortove idet 

der ikke er saltet for stier og fortove i år, mens vores snerydningsfirma har 

saltet vejene præventivt flere gange. Der blev gjort redegjort for, at både 

kommunen og snerydningsfirmaet salter og rydder sne i henhold til DMI’s 

prognoser. Det blev endvidere nævnt, at SF stenene ikke bliver glatte ved 

samme temperatur som vejene, og der er dermed ikke en direkte 

sammenhæng mellem de to ydelser.  

• På sidste møde blev de enkelte forenings repræsentanter i OG’s bestyrelse 

kraftigt opfordret til at sikre sig, at hver især er omfattet af egen forenings 

forsikring. Alle foreninger har meldt tilbage, at foreningens repræsentanter i 

OG’s bestyrelse er dækket af egen forenings forsikring. 

• Lars, SBF, nævnte, at man i SBF har haft besøg af en indbrudsforebyggelses-

konsulent, som i øvrigt var pensioneret politimand. Hans budskab var, at jo 

mere, beboerne i området interesserer sig for og direkte henvender sig til 

ukendte personers færden jo mere kan man forhindre indbrud. 
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Det blev nævnt, at alle interesserede med fordel kan downloade appen: 

Nabohjælp. 

• AB1 overvejer at få fjernet fliesunderlaget på naturlegepladsen i AB1 og i 

stedet erstatte det med græs, eventuelt suppleret med gummimåtter. 

Bestyrelsen noterede sig AB1’s overvejelser og udtrykte samtidig ønske om, at 

fliesen i påkommende fald genanvendes, fx rundt om træerne i området eller i 

beboernes hække. 

• Lars, SBF, oplyste, at SBF har samlet et hold på i alt 16 til at gå den tur, der skal 

sikre, at SBF får en hjertestarter. Interesserede kan tilmelde sig til turen, som 

finder sted den 3. maj 2020 via dette link, som findes på Hjerteforeningens 

Landsindsamlingsside. Når siden er vist, vælger man hjertet på Hjorteparken 2 

og tilmelder sig gruppen.  

Det blev endvidere oplyst, at flere af SBF’s medlemmer nu kan yde 

hjertemassage.  

• Lars, SBF, oplyste, at der nok engang er konstateret mosegrise på SBF’s 

område. Den nye leverandør har udlagt gift på det berørte areal – naturligvis 

behørigt afmærket og håbet er, at det denne gang vil lykkes at få bugt med 

mosegrisene. 

• Lars, SBF, nævnte, at der er mange skader og råger i SBF’s område. Lise-Lotte 

kontakter en lokal jæger med henblik på at få tyndet ud i fuglebestanden. Det 

blev nævnt, at der er gode erfaringer med samtidig at tynde ud i træerne, så 

der ikke er så megen redeplads fremover. 

•  Vibeke, E4, spurgte, hvem der ejer tjørnehækken langs Trevangsstien fra 

Korsbjerghave 1 og frem til bommene ved Rørmosevej. Lise-Lotte undersøger 

sagen. 


