
Deltagere: 
Thomas, Marianne, Rolf, Arne, Mark (referent) 
Dato og sted: 30. maj hos Rolf 
Afbud: Benedikte, Anders 

 
Dagsorden og referat 
 

Opsamling fra sidste møde: 
- Persondataforordningens betydning for foreningen?  

o Marianne har overblik over krav mv. og udarbejder politikker som skal fremgå af 
hjemmeside. Der kan ikke laves lister over hvem der er medlemmer og hvem der ikke er. 
Ligeledes skal medlemsoversigt som minimum opbevares i dokument med kode.  

- Overblik over ikke-elektroniske nyhedsbrevsmodtagere? 
o Oplysninger på indbetalingskort om at tilmelde sig nyhedsbrevet. Marianne snakker med 

Benedikte. 
- ”Velkomstbrev” på hjemmesiden – hvem kan håndtere? Marianne ligger på hjemmeside.  
- Er bom lukket? Ja. 

- Er stien blevet lavet som aftalt ved gennemgang med kontaktperson fra kommunen? Nej, 

Benedikte har sendt opfølgning på status.  

- Procedure for snerydning? Der er ikke længere gældende aftale med entreprenør. Så der skal 

findes ny til at løse opgaven. Thomas følger op. 

- Sti mellem Rugbjergvej og Klokkeskovvej, pris, igangsætning: Anders ville indhente tilbud på 

arbejdet. Tages op på næste møde hvor Anders er med. 

-  

Nye punkter: 
- Konstituering: Thomas ønsker ikke at være formand længere. Skal vurderes hvem der træder til. 

Thomas, Rolf og Anders tager en snak, så det kan komme med i det næste nyhedsbrev.  

- Strategimiddag den 15. juni – Madklubben. Rolf tjekker antal tilmeldte og bestiller bord. 

- Info om radonmåling. Kobles med ”vedligeholdelses”-event? Tages op til efteråret, og oplysninger 

sendes ud i nyhedsbrev, når det er relevant. 

- Sti mellem Rosendalvej og Klokkeskoven færdiggørelse, problemer med biler der skal dreje? 

(henvendelse fra medlem). Thomas følger op med igangværende projekt ved søen. Thomas svarer 

medlem. 

- Forslag fra Arne vedrørende nabohjælp (se sidste side). Positiv i forhold til at igangsætte en 

undersøgelse af, hvad der skal til mv. Arne tager kontakt til kommunen vedrørende mulighed for 

opstilling af skilte.  

Opdatering fra udvalg 
- Det Grønne udvalg 

o Arne indkalder til første møde. Ingen, ud over det oprindelige udvalg, har meldt sig. 
- Harmonisering af veje 

o Ingen har meldt sig til udvalget efter opfordring i nyhedsbrevet. Spørge Knud om han vil, på 
baggrund af det han har sat sig ind i, komme med oplæg på hvordan det kan håndteres. 
Evt. finde et par der kan hjælpe og komme med oplæg til bestyrelsen? Arne snakker med 
Knud om det er en mulighed. 



- Trailerudvalg 
o Vin til Jesper for at passe trailer i sommerferien? Ja. 
o Beskæring ved trailerplads. John har aftalt, at det er ok at gøre og har snakket med Anders, 

om han kan finde tid til at hjælpe med det. 
o Feriekalender: Uge 27 fra tirs 3/7- lør 7/7 mangler der nogen til at tjekke trailere. Thomas 

skal nok tjekke ellers kan Rolf også hjælpe.  
o Bekræftes at trailer 3 ikke bliver ren, men monteres med gitter som trailer 1 & 2. 
o Skal der afsættes løbende beløb til indkøb af nye? Trailer 1 er fra 2008, og skal inden for en 

kortere årrække udskiftes. Skal der gives grønt lys til at kunne købe ny, når der er et godt 
bud.  

 Tjekkes hvor meget der er booket i statistikmodul (når der er adgang). Ellers indkøb 
i år eller næste år. Hvor meget skal der bruges på ny trailer på ny trailer? (Mark 
vender med John)  

o Oprettelse af trailer 3. Kan den nyindkøbte trailer 3 indsættes som erstatning for trailer 1 
indtil der er styr på IT? (Mark snakker med John om, hvad der er muligt) 

o Når Rolf har adgang til systemet skal følgende afklares 
 Oprettelse af værkstedsbruger som ikke har begrænsninger i booking (til når der 

skal vedligeholdes på en trailer) 
 Kan kode flyttes til efter man har accepteret vilkår? 
 Hvad er problemstilling omkring IPad osv. 
 Kan der laves løsning hvor der ikke medregnes timer om natten, så man kan booke 

natten over hvis man skal bruge den begge dage. 
-  

Events i det kommende år 
- Sankt Hans, hvem er der på dagen? Thomas, Marianne og Anders er der på dagen. 
- Sommerfest: Søndag den 19/8. 
- Containere efterår – weekenden efter efterårsferien. (Overvejes at stille dem 1-2 dage før. 

Undersøges hvad det koster at få det presset/tømt en gang i perioden hvis der er behov for det) 
- Generalforsamling 2019 
- Containere forår 2019 – Sidste weekend i april (med undtagelse af hvis det rammer sammen med 

påsken) 
- Andet? 

Datoer på hjemmeside allerede nu? 

Nyhedsbrev: 
Hvad skal der i kommende nyhedsbreve? 

- Næste nyhedsbrev (7. juni) 
o Info om konstituering 
o Info om Sankt Hans 
o Info om kontingent 
o Info om sommerfest 

-  

Salg i foreningen 

- Højvangsvej 40. Bekræftet Boliga 
- Rosendalvej 16. Bekræftet Boliga 
- Rugbjergvej 118. Bekræftet Boliga 



- Højvangsvej 3. Bekræftet Boliga 
- Rugbjergvej 46? Mangler bekræftelse fra Boliga 
- Højvangsvej 22? Mangler bekræftelse fra Boliga 

Til salg i foreningen 

- Højvangsvej 30 
- Rugbjergvej 72 

Næste møde/punkter til næste møde: 
- Tirsdag den 28/8  

Datoer for to-do-liste: 
- Lav kalender for vigtige datoer hvor ting skal sættes i gang 

o Bestil containere i januar/februar, 
o Indkald til generalforsamling ultimo januar/primo februar 
o Info og tilmelding til Fastelavn udsendes XX dage før (Dvs : xx/xx-2018) 
o Info ud om Sankt Hans…. (Dvs : xx/xx-2018) 
o Info ud om Sommerfest, herunder tilmeldingsfrist. Påmindelse medsendes i nyhedsbrev før 

sommerferien., invitation udsendes senest 14 dage før, med deadline for tilmelding 
mandagen før. (Dvs : xx/xx-2018, med deadline Dvs : xx/xx-2018) 

  



Forslag fra Arne: 
På vores nabostikvej (næst sidste stikvej til venstre op mod Skolestien på Rugbjergvej) har de sat 

op Nabohjælp-skilte ved indgang til stikvej fra Skolestien og fra Rugbjergvej. Jeg vil gætte på at det 

er flere af stikvejene som planlægger at gøre det samme. Vores stikvej gør i alle fald – vi har haft 

vores rigelige andel af uønskede gæster på vores stikvej, og kan vi skræmme tyverne til at gå til 

nogle andre så gør vi gerne det (selv om vi jo blot sender problemet videre….). 

  

For at undgå at det bliver en skiltejungle i vores område, vil jeg foreslå: 

  

 at vi skilter alle indgange ind i vores grundejerforening – ved indgang til Rugbjergvej, 
Højvangsvej, Rosendalvej fra Klokkeskovvej og Jarlsmindevej, samt ved stisystemerne ind 
i vores område. 

 at vi (igen) opfordrer alle husstande i vores grundejerforening i at få anskaffet klistermærker 
til døre/vinduer, samt registrerer sig i den udmærkede web-tjeneste https://xn--nabohjlp-
o0a.dk/om-nabohjaelp/ 

 omkostningen er ca. 1.000,- kroner pr skilt inklusive stander og beslag (jeg har selv 
indhentet tilbud til vores egen stikvej for 2.163,25 for to skilte med standere – i alt skal vi vel 
stille op en 10-12 skilte for at dække indgange til vores område – så mon ikke vi kan få en 
lidt rabatteret pris 

  

Fordele: 

 vi gennemfører en kollektiv handling som forhåbentligvis får præventiv effekt for hele vores 
område 

 vi gør det måske nemmere for nogle at træffe beslutningen om at deltage i nabovarslings-
netværkene 

 vi undgår skiltejungle i vores område 
 ved at tage beslutning og også betale for skiltene / arrangere opsætning så gør vi det nemt 

for alle 
  

Ulemper: 

 vi udsætter beboerne for et mildt præs for at deltage i en ordning som nogen måske har 
modforestillinger mod at deltage i 

 nogle vil måske argumentere med at det er visuel skæmmende – men jeg frygter mere det 
bliver grimt med 5-10 stikveje som selv gør dette på egen stikvej 

 vi skal bruge 10-12 tusinde af grundejerforeningens penge 
 ”nogen” skal motiveres til at søge godkendelse fra kommunen der hvor skiltene skal stå på 

offentligt område – og ”nogen” skal tage arbejdet med at grave huller og stille skiltene op 

 

https://nabohjælp.dk/om-nabohjaelp/
https://nabohjælp.dk/om-nabohjaelp/

