
Bestyrelsesmøde den 9/1 2019.


Tilstede Claus, Ellen, Lone, Bo, Alice og Tove 


1. Siden sidst.

Alice har skrevet til materialegården ang. beplantning. Hun har ikke hørt fra dem og rykker.

Blomsterkrukke på hjørnet ved Toftestræde har vi nu fået oplyst, er en flytbar kumme. Vi har bedt 
om, at den må kommer tilbage.

I forbindelse med nytår 2018 mindede vi Toften om fyrværkeri reglerne. Vi skal huske det igen i 
2019.

Hyldagerbakker. Flere fra landsbyen og bestyrelsen deltog i workshops omkring emnet. Der var 
meget fokus på biodiversitet i området. Og der skal være opmærksomhed på hvordan og hvor 
aktivitetsområder  planlægges.

Vi har observeret salg af stoffer ved Hyldagergrunden og busholdepladsen. Vi ser tiden an, før vi 
kontakter politi/SSP.

Claus tager kontakt til miljø og teknik angående vejlaug på Bomhusstræde og Toftestræde. 
Bestyrelsen har nævnt problematikken med borgmesteren om dette emne. Forvaltningen har lovet 
at se på sagen.

Alice har skrevet under på  kunstaftale med forvaltningen. Det betyder at landsbyen/bestyrelsen 
har tilsyn med vores nye fugle. Materialegården har ansvaret for at slå græsset ved fuglene, sker 
det for sjældent er det de omkringboende grundejere som slår græsset.


2. Budget

Vi har ca. 16.000,00 i kassen

Betaling for kontingent 2019 til grundejerforeningen er 1. april.


3. Samarbejde med de andre landsbyer.

Tove finder forslag til dato, sender det til bestyrelsen og efterfølgende skriver til 
bestyrelsesformænd i de andre landsbyer. Vi håber at kunne bruge Dyregården som mødelokale, 
hvis ikke bliver det hos Lone.

Mødet skal afholdes før generalforsamlingen.


4. Nyt fra brugergruppen

Lavtemperatur fjernvarme kommer i 2025.

Uændret vandtakst

Her et par links med nyttig viden (de lægges også på hjemmesiden):

http://www.albertslundforsyning.dk/fjernvarme her kan du søge rådgivning, få oplysninger om 
udskiftning af målere.

http://Albertslund.dk/vejetal se her hvor meget affald skraldemanden henter.

http://beslysning.albertslund.dk her kan du informere, hvis der er problemer med belysning.


5. Planlægning af generalforsamling.

Torsdag d. 21/3. Vi har spisning fra 19-19,30. Generalforsamling 19,30. Alternativ dato er onsdag

 d. 20/3.

Hvordan kan vi gøre grundejerne interesserede i bestyrelsens arbejde og opfordre til deltagelse.

Vi kan skrive en opfordring på hjemmesiden, fortæller om udfordringer og opgaver i 2019. 
Desuden kan vi lave skilte og sætte op rundt omkring i landsbyen, “Skal der være 
parkeringsforbud her.” osv.  finde på ideer.

 Første opgave er at få medlemmerne til at deltage i generalforsamlingen.

Er det en ide at lave 2-3 arrangementer i løbet af året hygge eller oplysende møder. Det ville sikre 
at grundejerne fik mulighed for at møde hinanden. 

For at synliggøre bestyrelsens arbejde, sender vi et nyhedsbrev med opfordring til at læse 
referatet fra bestyrelsesmøderne. Det gør vi første gang efter dette møde. Det er Tove som skriver 
det.

På hjemmesiden kan vi lægge en orientering om, hvad bestyrelsen kan bruges til.


http://www.albertslundforsyning.dk/fjernvarme
http://Albertslund.dk/vejetal
http://beslysning.albertslund.dk


Indkaldelse til generalforsamling. 

Dagsordenen er som sidste år, plus et forslag om aktiviteter for grundejerne i det kommende år. 
Plus et udvalg i landsbyen om samarbejde med lokalhistoriske samling omhandlende landsbyens 
historie. Dette arbejde kunne udvides til et samarbejde med de andre landsbyer. Lone snakker 
med lokalhistoriske samling. Alice skriver indkaldelse og Ellen kopierer den. Alice aftaler datoen 
med Dyregården. 

Alice er på valg. 

Ellen Pucke som er suppleant, er på valg.

Alex Morthorst- som er revisor er på valg.


Sagen fra sidste års generalforsamling om afgivelse af stemmer på generalforsamlingen, skal 
være på plads inden generalforsamlingen den  21. marts 2019.


Næste møde - planlægning af generalforsamling onsdag  d. 16/1 kl. 19,30 hos Tove. 


Punkter til næste møde: indkomne forslag 

samarbejde med lokalhistoriske samling om landsbyens historie. Forslag til indhold er = Plancher 
med QR-kode hvor historien kan læses og billeder ses - gamle og nye.  

Diverse opfordringer til at deltage i generalforsamling - skilte rund i landsbyen, hjemmesiden mm.

forslag til aktiviteter for grundejerne


Ændringsforslag om afstemninger til generalforsamlingen. I forhold til sidste års generalforsamling 
skal afstemningsreglerne være på plads inden generalforsamlingen.

Husk medbring vedtægterne


Referat

Tove



