
 

 

Røjlevangens Grundejerforening, Bestyrelsesmøde den 1. november 2021 

 

Dagsordenen 

Bestyrelsesmøde d. 8/11-21, møde start 19.30, mødeslut 21.30 

Deltagere: 

- Martin, Katrine, Ove, Klaus, Sandra  

Fraværende: 

- Vibeke, Micheal  

 

1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt  

 

2. Valg af referent. 

Katrine 

3. Orientering fra Formanden. 

Overdragelsesmøde med Carsten er afholdt  

- Mange mapper fra 1998-2020 

- Dropbox – ikke adgang endnu – Ove tager PC med næste gang, og så ser vi på om vi kan få 

adgang 

o Bestyrelsesmailen – fjernes fra hjemmeside (Katrine) og Martin prøver at lukke den 

- Praksis omkring salg af ejendom → Ove står for kontaktet til ejendomsmæglere  

4. Fra Kassereren 

4a) Status på foreningens konti 

- 142.478,62 kr. på kontoen / 2 konti – bliver sammenkørt på 1 konto på et tidspunkt, der er ikke 

længere et argument for det.  

4b) for fjere kvartal, kontingentfri ny bestyrelse – den gamle skal betale. 

- Det træder i kraft 1. januar  

4c) Ændring af konti adgang, Carsten lukkes, Martin gives. 

- Er sat i gang, afventer dokumenter, laves ny bestyrelsesdokumentation  

 

5. Deklarationer 

5a) Hvor langt er den forrige bestyrelse kommet? 

- den forrige bestyrelse har involveret Ingermarie Steenbjerg, R126 og at Høje Taastrup 

Kommune har haft deklarationerne til gennemlæsning og er sendt retur med kommentarer og 

derfra er den forrige bestyrelse ikke kommet videre. 

- Det skal undersøges hvordan prisstrukturen er? 

5b) Processen fremad rettet 



 

 

- Særskilt møde om deklarationerne  

- Det kræver, at bestyrelsen er forberedt, de gamle deklarationer skal gennemlæses og 

Baunevejs  

- Vi tager udgangspunkt i de gamle deklarationer og tilretter og tilpasser med kig til Baunevejs 

- Møde om deklarationer d. 22/11 kl. 19.30 – LEKTIER: læs forud for møde Røjlevangens 

deklarationer og Baunevejs 

- Martin skal kontakte Danny Pedersen, R206 i forhold til de nye deklarationer og om Dannys 

matrikel bliver ændret til to matrikler 

6. Legepladsudvalget 

- Udvalget mødes og tager en gennemgang af legepladsen  

- Klaus tager fat i udvalget og laver gennemgang (Martin sender oplysninger på udvalget til 

Klaus) 

o Ønsker til legepladsen: 

▪ Sand i sandkassen – vent til foråret  

▪ Evt. nyt bordebænkesæt?  

7. Jobbet som ny havemand til legepladsen 

- Danny Pedersen R206 

- Ansættelseskontrakten er sendt til Danny med de rettelser, der kom fra bestyrelsen  

- Satsen for arbejdet: 185 kr. prisen 2021/22 = 185 kr.  

- Peter er afsluttet med udgangen af november  

7a) Ramme for jobbet, bestyrelsens forventninger. 

- Er beskrevet i ansættelseskontrakten  

7b) Indkommende interesse for jobbet. 

- Afskedsgaver til afgående Havemand og afgående formand – 200 kr. pr. gave + kort + et par 

flasker til Inger Marie: Katrine tager kurv med på næste møde 

- Mødeafholder kan indkøbe for max 100kr. forplejning til hvert møde og efter bilag 

8. Affaldsordningen 

- Affaldscontainere bliver leveret fra 17.nov.  

- Martin sender: Informationer sendes til grundejerne  

o Affaldscontainere skal stå i indkørslen indtil vi kan stemme om placering og indhegning af 

på ekstraordinær generalforsamling  

o Info med vigtige datoer og andet info fra kommunen  

9. Løbende sager – status 

- Intet nyt 

10. dato for bestyrelsesdag 

- Martin sender julehilsen til grundejerne ud med nedenstående: 

- arbejdsdag 2022 – 22/5-22  

- generalforsamling 2022  

o Martin undersøger med kulturcenteret om vi kan holde generalforsamling d. 20/4-22 

- bestyrelsesmøde om deklarationer 22/11  

11. Næste møde 22/11 

- Møde om deklarationer d. 22/11 kl. 19.30 – LEKTIER: læs forud for møde Røjlevangens 

deklarationer og Baunevejs 

12. evt. 



 

 

 


