
Referat fra møde i grundejerforeningen 

12/5 2020


Tilstede:

Bo, Betina , Claus, Lone, Tove. Under punkt 1 Peter Tyge


Dagsorden

1. Belysning

Der er møde med forvaltningen d. 19/5. Der må deltage to fra hver grundejerforening. Claus og 
Tove deltager.

Der er deadline for tilbagemelding vedrørende ønsker d. 6/6. Alle fire landsbyer er forpligtigede til 
at vælge samme løsning.

Alt Vejlys bliver nu kommunalt også for de private veje. Dvs. Ingen egenbetaling 


Vi foreslår som gadelys dels Louis Poulsen og dels Albertslundlampen. Vores første prioritet er et 
dæmpet lys derefter hvilken lampen vi ønsker. Der kan være enkelte steder hvor et kraftigere lys 
giver mening. Vi ønsker desuden en mørk farve på masterne, gerne grøn men det er måske ikke et 
valg. Ikke galvaniseret

Bestyrelsen forventer at blive inddraget ii processen med opstilling af lamperne.

Information til beboerne venter til efter mødet d. 19/5.


Claus og Tove laver skriv til beboerne efter mødet og laver referat til best og vejlaug


2 Kontingent.

Vi sender en reminder om kontingent ud til alle. Vi ringer på døren og giver udtryk for vores ønske 
om at alle er medlemmer af foreningen. Vi fortæller om nyhedsbrevet. Ingen har betalt for 2020. 
Rykker sendes ud slut juni.

Læg også en husker om kontingent ud på Facebook-gruppen. Claus gør det.

Vi deler vejene mellem os, går to og to. Claus og Tove finder en dato. Bo sender liste


3 Parkering.

Efter corona ser vi på hvordan det ser ud med mange parkerede biler ved diverse huse.

Til næste møde læser vi alle lokalplanen. Og diskuterer hvordan vi får styr på parkering på 
offentlige veje og arealer.

Måske skal vi henvende os til myndighederne for at få eksakt viden om hvad der er tilladt.


4. Landsbyvandring. 

Claus kontakter Jan Holm for en dato for en landsbyvandring i løbet af foråret. 


5. Generalforsamling.

Vi ser hvordan næste trin i åbningen ifm corona ser ud efter d. 8/6. Og satser på 
generalforsamling i slutningen af august. Stedet afgøres af hvad vi må til den tid.


6. Eventuelt.

Vi dropper grøn dag i år og på et kommende bestyrelsesmøde tager vi snakken om fælles 
aktiviteter i landsbyen.


Tove husker møde om græsslåning ved fuglene.


Referat 

Tove



