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Bilag.:    
 1. Referat fra ordinær generalforsamling afholdt 02-04-2019. 
 2. Ordensregler for grundejerforeningen. 
 
 
 
1. Vedrørende forslag der blev godkendt af generalforsamlingen 
 
 
 1.1 Hjertestarter  
 1.2 Renovering af legeplads.  
 1.3 Fliser og opkørsler 
 1.4 Grønt område ved R 172 
 
Ad 1.1 Hjertestarter Afventer svar fra Trygfonden 
 Der blev stillet spørgsmål om der var anden måde at få en hjertestarter på. 
 I forbindelse med indsamling for Hjerteforeningen den 29.april skulle foreningen stå for 30 
 stk. indsamlingsruter for at få en hjertestarter. Bestyrelsen anså og anser dette for urealistisk 
 for foreningens vedkommende 
 Såfremt der skulle være nogen der føler sig forbigået til brugergruppen kan i henvende jer til 
 formanden og så finder vi sikkert en løsning. 
Ad 1.2 Tilbud om renovering af legeplads er accepteret og egentlig istandsættelse kan ske efter 
 26.maj i år. 
Ad 1.3 Tilbud er accepteret og arbejdet kan påbegyndes august/september 2019. 
Ad 1.4 Tilbud er accepteret og arbejdet kan påbegyndes august/september 2019. 
 
 
2. I forbindelse med hjertestarter blev parkering på vores veje berørt. Der har været en tendens til at 
parkere den enkelte grundejers bil eller biler på vejene i stedet for at køre ind i egen indkørsel. Man bør 
altid parkere bilen eller biler i egen indkørsel hvis muligt. Parkering på vejen foran indkørsler er ikke tilladt, 
heller ikke hvis det er eget køretøj der holder foran egen indkørsel. Ved parkering henvises til Høje-
Taastrup Kommunes P-regler. Arbejdstrailere må ikke parkeres i vores område. 
Husk der kan ikke hævdes, at man har vundet hævd på et specifikt område af vores veje. Hav altid for øje 
når i parkerer om andre kan passere stedet, dette gælder især renovationsbiler og udrykningskøretøjer. 
 
 
3. Ordensreglerne er vedtaget af en generalforsamling og er blevet til for at vi kan interagere med hinanden 
uden at skabe de store konflikter, derfor bør alle i foreningen efterleve reglerne. Der har været murren i 
krogene om parkering, vedligehold af betonbjælker og hække der bør klippes ind så mindst fortovene er 
frie.  Der opfordre til at alle medlemmer kigger på disse forhold inden for egen parcel. Herudover opfordres 
til at rydde op i carport og rundt om hus, så rotter ikke tiltrækkes. Meld omgående til kommunen hvis 
rotter observeres. Der har været enkelte tilfælde de sidste år, specielt grundet de milde vintre. 
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Grunden til at behandle betonbjælker er at mos og alger nedbryder betonens overflade specielt ved 
skiftende temperaturer og fugt/vand-is om vinteren. Alger spules væk og betonen behandles med 
algedræber og cementmaling/kalk, Husk det skal være åndbart ellers skaller det af i flager i løbet af kort tid. 
 
 
4. Ny affaldsordning fra 2020 
Vi har alle fået et brev fra Borgmesteren Høje-Taastrup Kommune som beskriver en ny affaldsordning der 
skal implementeres i 2020. På den ordinære generalforsamling blev der stillet spørgsmål om hvad der skal 
ske med de gamle affaldsstativer. 
Der er nok ikke den store tvivl om der skal indkøbes nye stativer (fremgår af skrivelse). Hvad vi gør med de 
gamle stativer om det er: 
  
 Til almindelig storskrald indsamling 
 Særlig indsamling  
 Eller der kan gives et beløb for det gamle skraldestativ 
 
Bestyrelsen undersøger mulighederne, men vores gæt er mulighed 1 eller 2. 
Med de terminer der er foreslået for tømning af affaldsgrupperne, kan der allerede nu forudses problemer. 
 
5. Bestyrelsen er som følger: 
 
Formand: Carsten Thuge, Røjlevangen 94. Telefon 29875106 
Kasserer: Ove Drygaard, Røjlevangen 92. 
Næstformand: Peter Svejdal, Røjlevangen 98. 
Referent: Peter Juliussen, Baunevej 40. 
Bestyrelsesmedlem: Leif Træholt, Baunevej 62. 
Suppleant: Esben Rønne-Rasmussen, Baunevej 26. 
 
 
PBV 
Carsten Thuge 


