
Bestyrelsesmøde 8. januar 2020 i RH 40 kl. 20:00 – 21:30 

 
Deltagere: Hanne, Pia, Lene, Casper, Michael og Allan 

Referent: Allan 

REFERAT: 

1. Godkendelse af sidste referat 
foretaget.                                                                                                                                              
   Referatet fra mødet den 30. oktober 2019 blev endelig godkendt af 
bestyrelsen.  Referatet har været tilgængelig på foreningens hjemmeside siden den 8. november 
2019. 

2. Status på budget og regnskab. 
Likviditeten er fortsat større end forventet, da arbejdet med og omkring regnvandsbrøndende 
endnu ikke er tilendebragt. Vi har derfor endnu ikke modtaget regningen fra Aarsleff og denne 
betales først, når vi er helt enige om at arbejdet er færdiggjort. 

3. Rendestensbrønde – 
status                                                                                                             
Aarsleffs underentreprenør har udbedret det hidtidige ringe arbejde, hvor bl.a. en del riste 
var vendt imod kørselsretningen og den midlertidige asfalt lå for lavt. Der er efterfølgende 
afholdt vejsyn med Aarsleff og vi afventer og har rykket for en kvalitetssikringsrapport. 

4. Forberedelse til generalforsamlingen 
Generalforsamlingen søges afholdt i uge 13. Endelig dato meddeles når vi har booket et 
egnet lokale. 
Der skal ske nyvalg til bestyrelsen, da 2 medlemmer ikke ønsker genvalg. 
Så kære medlemmer – KOM FRIT FREM – gør din indflydelse gældende og stil op til valg 
til bestyrelsen. 

5. Evt.  

Asfalt:  Vi har modtaget tilbud fra to leverandører og afventer endnu et fra en leverandør, 
der var på besøg den 19. december. For at sikre den bedst mulige løsninger, skal de tre 
tilbud holdes op mod hinanden i dialog med Teknologisk Instituts eksperter. Det er fortsat 
vores håb, at ny belægning kan komme på i år. 

Legepladsen /Vippe : Der afventes fortsat leverance af en reservedel. Der er rykket for 
svar. 

Regnvandsbrønde ved nedløbsrør: 
Flere grundejere oplever udfordringer med sammenfald af deres regnvandsbrønde og 
deraf følgende økonomiske omkostninger. Henset til husenes og brøndenes høje alder 
kan det derfor være en god idé at tjekke disse brønde. 



Parkering af trailere mm. på Rytterhaven og Rytterv ænget: 
På foreningens Facebook side har der for nylig været en debat om en langtidsparkeret 
trailer på Rytterhaven. 

Vi henleder opmærksomheden på, at kommunen den 26. november 2019 har 
offentliggjort: 

Regulativ for standsning og parkering i Furesø 
Kommune                                  https://www.furesoe.dk/media/5852/regulativ-for-
standsning-og-parkering-i-furesoe-kommune.pdf 

§1 Parkering for påhængskøretøjer og traktorer/moto rredskaber  

Påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer med en tilladt 
totalvægt på højst 3500 kg må kun parkeres i indtil 48 timer. 

Vi opfordrer naturligvis alle grundejere til at overholde denne og alle øvrige love og regler i 
kommunen. 

Næste mødedato og sted: tirsdag den 18. februar 2020 Kl. 20:00 - 21:30 i RH 40 

Udvalg: 

Hussalg (Hanne), Regnskab (Lene), Asfalt (Allan, Casper og Michael), Vej og park (Michael), 
Legeplads/Fastelavn (Pia) 

 


