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Generalforsamlingen den 25. april. 
Bestyrelsen vil senere på året indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling(gf), da 

hverken regnskab eller budget lå klar til tiden og revisorerne heller ikke har haft mulighed 
for at gennemgå og kommenterer på regnskabet. 

Gennemgangen af deklarationerne begyndte og vil fortsætte på den ekstra ordinære gf. 
Bjarne Jønsson, R96 blev valgt ind som bestyrelsesmedlem, mens Martin Egelund Olsen 

fik genvalg til bestyrelsen. 
Jane Jønsson, R96 blev valgt som bestyrelsessuppleant. 

Revisorerne Klaus Pedersen, R108 og Stig Christiansen, B66 blev genvalgt og det samme 
skete for Ingermarie Steenbjerg Olesen, R128 som revisorsuppleant. 

  
Bestyrelsen har den 11. maj konstitueret sig på følgende måde: 

Formand: Martin Egelund Olsen, R116. 
Næstformand: Katrine Ansbøl, R88.                

Kasserer: Ove Drygaard, R92. 
De to øvrige bestyrelsesmedlemmer er, Sandra Fabricius, R156 og Bjarne Jønsson, R96. 

  
  

Fodboldklubben og rygter om kunststofbane. 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at Taastrup FC gerne vil have grundlagt en 
kunststofbane med lysanlæg på banen lige på den anden side af bøgehækken ind mod 

beboerne Røjlevangen 160-172. 
Bestyrelsen har været i kontakt med formand for Taastrup Fc, Jørgen Kolter, som siger, at 
det har været et ønske for klubben af få mere kunststofbane, da medlemstallet er kraftigt 

stigende. 
Høje Taastrup Kommune har vendt tilbage på bestyrelsens henvendelse med følgende 

svar. 
” Taastrup FC har et ønske om at få etableret en kunstgræsbane nr. 2 på Nybolig Park, men 

det er ikke planlagt eller politisk behandlet på nuværende tidspunkt.” 
  

Bestyrelsen vil være opmærksomme på dette løbende og høre nogen noget, så vil 
bestyrelsen meget gerne have besked. 

  
  

Parkeringstilladelse i skillerabatten under varmerør renoveringen. 
Bestyrelsen vil opfordre alle til at prøve at parkere så hensynsfuldt som muligt for alle 

medbeboeres skyld, så der kan blive plads til alle. 
På de to veje ved bøgehækken bliver man nødt til at stoppe med at parkerer på vejen så 

længe gravearbejdet står på og så længe det er muligt, skal man parkere i sin egen 
indkørsel og når det ikke længere er muligt, så må man parkere ude i skillerabatten foran 

sin parcel. 
Det er vigtigt, at vejene er farbare, så beboerne længere ned ad vejen kan komme ned til 

eget hus og andre som evt. ambulancer og brandbiler kan komme igennem. 
Renovationsfirmaet har henvendt sig og fortalt, at de ikke tømmer affaldscontainerne hvis 

de ikke kan komme ned ad vejene med skrallevognen. 
  



Det er ifølge politivedtægten ikke tilladt at parkerer tættere end 10 meter fra et vejkryds og 
anhængere må heller ikke have vedvarende parkering på vejene (max 24 timer). 

Pr. 1. maj i år trådte lov om at det ikke længere er tilladt at parkere i skillerabatter i kraft, 
men Røjlevangens Grundejerforening har af Høje Taastrup Kommune fået midlertidig 
tilladelse til at parkere i vores skillerabatter under gravearbejdet frem til den 1. oktober. 

Så vi henstiller til, at man parkerer bilen i skillerabatten foran eget hus, hvis man ikke kan 
benytte egen indkørsel og ikke på selve vejen. 

  
Fælles dag søndag den 22. maj. 

Kom hen på foreningens legeplads og vær med til at skabe en hyggelig dag sammen med 
dine naboer og samtidig giver vi legepladsen nyt liv. 

Bestyrelsen har købt et nyt bordebænksæt og en babygynge. 
Al træværk skal have en omgang og kom endelig og giv en hånd. 

Vi begynder kl. 10. 
Der vil være sodavand, øl og evt. noget frokost til de arbejdende. 

  
  

Husk at referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger kan findes løbende på 
foreningens hjemmeside www.roejlevangens-grf.dk 

  
På bestyrelsens vegne 
Martin Egelund Olsen 

Tlf. 28121277 
E-mail: Formand@Roejlevangens-grf.dk 
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