
 

 

Røjlevangens Grundejerforening, bestyrelsesmøde. 

 

Dato og tid: Onsdag den 11. maj kl. 19.  

Sted: Røjlevangen 116 

Til stede: 

- Sandra 

- Martin 

- Bjarne 

- Bjarnes kone  

- Ove   

Dagsorden: 

1. Valg af formand 

- Martin er fortsat formand  

2. Valg af Næstformand 

- Katrine fortsætter  

3. Valg af kasserer 

- Ove fortsætter  

4. Evaluering af generalforsamlingen den 25. april 

a. Referat skal godkendes indenfor 14 dage skal alle have gennemlæst referatet og komme 

med kommentar – derefter skal det godkendes  

5. Fra kassereren (Ove Drygaard) 

5a) Opfølgning på regnskabet og budget for 2021 

- Regnskabet bliver delt ud på papir. Regnskabet er ikke færdigt, der er fortsat fejl i - Ove får 

regnskabet klar så hurtigt han kan, men det driller. 

- Mail fra Peter, han fortæller at det beløb han har fået fra foreningen er højere end det der fremgår 

af regnskabet. Ove undersøger 

5b) Nuværende økonomisk status 

- Ove kan ikke huske det præcise tal.  

- Ove har et overblik over foreningens økonomi med på næste bestyrelsesmøde 

5c) Formand skal have lavet adgang til foreningens konto 

- Ove sætter gang i det med banken, så Martin kan få adgang  

5d) henvendelse fra ejendomsmægler  

- Ejendomsmægleren har rykket for tilbagehenvendelse  

- Hvad er procedure: 

o Ove svarer indenfor 1-2 uger  

o Katrine opdatere hjemmesiden så ejendomsmæglere retter kontakt direkte til Ove  

 

 



 

 

6) Fællesdag søndag den 22. maj. 

- Deltager: 8-10 

6a) Status på indkøb 

o Indkøb til dagen 

▪ Klaus: indkøber Borde-bænk, gynge og plastikrør til kæden  

▪ Simone: indkøber træbeskyttelse, pensler, sandpapir 

o Sandkassen skal fikses, Sandra tjekker hvad der skal gøres og giver besked, om hvad der 

skal indkøbes  

▪ vi indkøber sand ved senere lejlighed  

- Fliser til nærboks, Martin følger op på, hvornår han gør det 

6b) Forberedelse og efterfølgende oprydning 

- Frokost, vi bestiller noget på dagen, når vi ved hvor mange der kommer  

6c) Indkøbsliste 

- Martin køber  

o 2 rammer sodavand og 1 ramme øl 

o Klare sække til have affald – 2-4 ruller  

Hvis det øsregner – Så aflyser vi  

7 Status på deklarationerne 

- Inputs fra GF skal bearbejdes (Katrine finder tid til at kigge på dem inden for de næste par uger)  

- Deklarationer skal sendes ud i god tid inden Ekstra GF, så vi kan få input på forhånd  

o Carport – mulighed for enten Ove’s model eller i forlængelse.  

8 Opstilling af Nærboks fra Nordic … 

-  Kontrakt fra nærboks  

o Martin vurderer at kontakten er fornuft, vi har ingen forpligtigelser og vi kan opsige den 

o Martin underskrifter kontakten og Bjarne gennemlæser – sendes ind, når vi har fået lagt 

fliser 

9 Opsættelse af blomsterkumme mellem Røjlevangen nr. 96 og 116. 

- Bjarne og Martin koordinerer det  

- Herregaards steen i grå skal indkøbes  

10 Fodboldklubbens planer om kunststofbane ved Bøgehækken. 

- Vi følger udviklingen tæt  

o Martin tager fat i fritids- og kulturcenter  

- Vi tag den opløbet  

o Debatindlæg til lokalavisen  

o Finde alle de gode argumenter frem, for hvorfor den ikke skal placeres der  

▪ Alle generne ved den eksisterende bane  

▪ Martin bederne grundejerne om at komme med alle argumenterne  

11 Status på projekt nye varmerør 

- Det går godt, kommunen gør hvad de kan, rydder op og spærre fint af  

- Der har været et par klager over trafikken, Martin holder dem i ørerne 

 



 

 

12 Indkørsler, genoptagelse  

- Udskydes til næste møde  

- Martin skal lige have overblikket og lagt en plan og et budget  

13 Næste møde 

- Mandag d. 20/6-22 – deklarationsmøde  

14. ekstra punkt: den grønne plads nede ved Sydskellet gøres til eng/urtestykke  

- Martin spørg om kommunen kan vende det hele op i stedet for at reetablere, så vi kan plante urter og 

engblomster 

15. evt.  

- Danny – én eller 2 matrikler → skal afklares til den ekstraordinære GF, mail omkring parkering af biler 

andet: 

- opdatering af hjemmesiden 

o Ejendomsmægler skal rette henvendelse direkte til Ove indsæt Oves mail 

o Opdatere bestyrelsesinformationer  

o Tjekke om alle referater er lagt op  

- Bestyrelsen skal have adgang dropboks – det er kun Ove der pt har adgang   

 


