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Hvad:  Best.møde i OG 
Hvornår: Tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.30  
Hvor:  Hos Helle Rasmussen, Rørmose Parkvej 59 
 
Tilstede: Sten Vibe Hansen (G/F Rørmosen), Lise-Lotte Balser (G/F 
Rørmosen), Flemming Kjær Jørgensen (HF1), Bøje Pedersen (HF1), Helle 
Rasmussen (AB1), Johanne Gelmer (HF2). 
 
Referat 
 
1. Valg af referent 
Sten blev valgt. 
 
2. Nyt fra formanden 
 
Inden asfaltarbejderne går i gang vil medlemmerne blive orienteret så alle 
ved hvor og hvornår der skal parkeres så asfaltfirmaet kan arbejde uhindret.  
 
3. Nyt fra kassereren - aktuel budgetstatus  
 
Ingen restancer og indenfor budgettet. 
Kassereren efterlyste kandidater til posten som revisor da vores nuværende 
revisor er fraflyttet. Der er et par mulige kandidater. 
       
4.  Arealoverførsel fra OG til Etape II  
 
Tilkørslen til og arealet bag Rørmosegård er fejlagtigt tilskødet OG. Det blev 
besluttet at arealet skal overføres til Etape II da OG i øvrigt ikke har jord og 
da arealet er en naturlig del af Etape II’s fællesarealer 
 
Ved samme lejlighed blev det nævnt at den af kommunen lovede overførsel 
af legepladsarealet ved HF II endnu ikke har fundet sted. Formanden rykker 
kommunen for at få forholdet bragt i orden 
 
5.  Eventuelt 
 
• Der skal nedsættes et legepladsudvalg som ud fra et kommissorium skal 

fremsætte forslag til fremtiden for legepladserne. Forslagene skal 
behandles på generalforsamlingerne april/maj 2017. 

 
 
• Efter genopretningen af legepladsen v. AB1 har Helle gennemgået 

legepladsen og har fået foretaget udbedringer fra leverandøren u.b. 
Bestyrelsen udtrykte taknemmelighed for Helles store indsats med at sikre 
at legepladserne lever op til dagens krav. 
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• Til bekæmpelse af støj fra Slangerupvej er der fremkommet en idé om 

hastighedsnedsættelse af hensyn til de bløde trafikanter. Der vil blive 
arbejdet videre med ideen. 

 
• Det er ikke acceptabelt at der parkeres på fortovene. Fortovene er ikke 

bygget til belastningen, gående bliver tvunget ud på vejen med risiko for 
ulykker. Der til kommer at parkering på fortovene vil medføre store 
udgifter til alle i forbindelse med nødvendig genopretning. 

 
Mødet sluttede kl. 21:00. 
 
Næste møde 21. februar 19:30 hos Casper. 
 
 


