
 

 

Røjlevangens Grundejerforening 

Bestyrelsesmøde den 1. august 2022 

 

Tilstede 

- Martin 

- Sandra 

- Bjarne 

- Jane 

- Katrine 

Dagsorden: 

 

1. Orientering fra formanden 

- 1/8-22 Kabel kappet (internet og tv) over grundet arbejdet med fjernvarme  

- Det bliver udbedret så hurtigt som muligt 

2. ny bestyrelseskonstituering 

- Vi skal have fundet en kasserer – Martin må ikke ifølge vedtægterne ikke varetage begge 

poster, men indtil vi finder en kasserer, varetager Martin posten indtil vi finder en løsning 

- Opgaven må vi stille på den ekstraordinære GF – alternativet er at opgaven bliver løst ude i 

byen – der skal indhentet en ca. pris som kan forelægges på ekstraordinær GF.  

3. Regnskaber og budgetter 

- Regnskabet ser fint ud, Martin har gennemgået regnskaber fra 2021 og 2022.  

- 2022 stemmer – 2021 skal forbi en revisor 

4. Legepladsen 

- Bordebænkesættet skal olieres – Simone olierer  

- Hvem fjerne det gamle, Jane ringe til driftbyen, og hører om de kan afhente det?  

- Klipper kæden til, Bjarne går ned og klipper den med Katrine 

- Nu plastikrør til kæden på den gamle gynge (Katrine spørg Marcel)  

5. Havemænd og nye aftaler 

- Anders Simonsen 158, får et yderligere tilskud på 500kr. pr. år for ny plæneklipper  

- Havemand: der er endnu ingen der har reageret på opgaven, vi sender opgaven ud én gang til  

6. Danny Pedersens opsigelse samt mails 

- Danny har opsagt aftalen…  

- Bestyrelsen er enige om at kontrakten er klar, og der ikke er tale om et tilskud til timelønnen på 

50kr. pr. snerydning, men om et engangsbeløb.  

7. Snerydning, hvor skal der ryddes? - og taksten 

- Opgaven fortovet på stikvejen og halvdelen af stikvejen  

- Én times løn for arbejdet (185kr.) 

8. Fjernvarmerør udskiftningen 

- Der er leveringsproblemer på rørene  

- Bøgehækken ind mod fodboldbanerne bliver klippet af kommunen, og så bliver der lagt asfalt  

9. Bolignet Aarhus/AV-Vision 



 

 

- Der er mange klager over av-vision, forbindelser, kundeservice – der kommer én fra bolignet 

Aarhus og laver tjek efter sommerferien  

- Der er nogle ekstra ”skjulte” udgifter, så det er slet ikke så billigt, som det blev fremlagt da det 

blev stemt igennem (reelt nærmere 220kr. fremfor 99kr.)  

- Martin og Bjarne er ved at undersøge alternativer som kan fremlægges på den ekstraordinære 

GF 

10. Antenneundersøgelsen 

- 60% har mere end de 5 gratis kanaler  

- 22% benytter ikke anlægget overhovedet (ikke tv tilkoblet til anlægget) 

- 18% har kun 5 gratis kanaler  

- Martin undersøger nogle alternativer til fremlæggelse på ekstraordinær GF  

11. Lejerne i R204 

- Opdeling af matrikel – 204 er nu opdelt i 2 matrikler 

- Nye lejere er sat på mailinglisten så de modtager RG NYT mv.  

12. Ekstra ordinær GF? 2022  

- Regnskab 2021  

- Deklarationer  

- Ambition om Ekstraordinær GF i november – uge 46/47 – Martin undersøger kulturhuset  

13. Forsættelse med Deklarationerne 

 

Deklarationsmøde 29/8 kl. 19.00 

 


