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Bilag 1.  

 

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2019/2020.  

 

FLISER 

2019 har været et travlt år med hensyn til renovering af fliser, opkørsler og legeplads samt 

opstilling af hjerte starter. 

I 2020 opstod en mulighed for at få skiftet samtlige fortovsfliser i fm at TDC af kommunen havde 

fået tilladelse til at nedgrave fibernet i Høje Taastrup Kommune. Denne operation var væsentlig 

billigere end at vi selv skulle have iværksat opgaven. Fliser i denne forbindelse har i vores 

grundejerforening beløbet sig til kr. 224.000,00 hvilket er 2-3 gange under det som det ville have 

kostet. 

 

Kurser 

Der har i oktober 2019 været afholdt 4 kurser ”Red Liv” af ca. 30 minutters varighed med i alt 43 

deltagere fra vores grundejerforening og Budstikken 1. 

 

TV og internet (Antenneforening) 

Kontrakten med Bolignet Aarhus blev af bestyrelsen medio 2020 forlænget fra 2021 til 

31.december 2023. Kontrakten skal evt. senest genforhandles medio 2023. 

Vores TV og internet har fungeret forholdsvis godt i det forløbne år.  Bestyrelsen har ikke 

modtaget klager over forbindelsen. 

Det er vigtigt at grundejerne gør bestyrelsen skriftlig opmærksom på uregelmæssigheder i TV 

og internetforbindelsen såfremt man anvender foreningens signalforbindelse, da: 

• Foreningen skal betale for udbedring af kabel fremføring indtil huset (indtil første stik), 

hvis problemet er her. 

• Er problemet i huset ved forkerte eller gamle stik betaler den enkelte grundejer selv.  

 

Corona  

Grundet Corona blev den ordinære Generalforsamling i april 2020 og 2021 udskudt. 

Bestyrelsen har fortsat som forretnings bestyrelse med formand, næstformand, kasserer og 

referent, således at løbende forretninger gennemføres og øvrige aktiviteter er sat på ”vågeblus”. 
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Håndværkere 

Bestyrelsen opfordrer til at grundejere kommer med input vedr. arbejder om jeres huse således 

vi kan udarbejde en databank om smarte forbedringer ligesom det er vigtigt at have 

håndværkere man kan have tillid til.  

 

PBV 

 

 

Carsten Thuge  


