
 
 

 
 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE  
27.03.2019 KL. 19.45 

 

Deltagere: Ole, Thomas, Karina & Maria   

Afbud: Sune, Kasper (suppleant) & Rasmus (suppleant) 

Sted: Frederiksberg Skole 
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1. Valg af ordstyrer & referent v/ alle  

1. Formanden leder mødet, Thomas er referent 

2. Opsamling fra generalforsamlingen v/ Maria  

1. Der er opsat nyt skilt på Randstenskransen 

2. Kommunen er blevet gjort opmærksom på, at et skilt er lagt ned ved Kopp Sorø 

byggeriet. Status ukendt 

3. Rækværk ved bro og udbedring af jorden ved broen: Kommunen har pt. ingen 

penge til rækværk. Maria har fået kontaktinfo til dem, der har opført broen. Vi 

vender tilbage til sagen på senere bestyrelsesmøde. Kommunen har ikke svaret 

angående udbedring af det udlagte jord – forslag var at sætte noget 

græs/beplantning 

4. Søren Kwapien-Kragh, Dækstensvangen 2 har taget tjansen med at bestille 

saltning m.v. Der har ikke været så meget vintervedligeholdelse pt., men vi kører 

videre med ordningen til næste sæson 

5. Yderligere to grundejere interesserede i at bidrage til arbejdet i Trafikudvalget. 

Der vil blive oprettet en Facebookgruppe særskilt til trafik, og Thomas vil forsøge 

at bidrage med viden, da han har arbejdet med trafikforhold omkring Liselund 

6. Thomas vil udarbejde et oplæg til nye vedtægter, som bestyrelsen kan arbejde 

videre med henblik på godkendelse på næste ordinære generalforsamling 

7. Thomas har arbejdet med Persondataforordning/GDPR i Liselund, så han 

kommer med et oplæg til bestyrelsen 

3. Fordeling af arbejdsopgaver  

1. Hjemmeside – opgradering & vedligehold samt lægge dokumenter/nyheder op: 

Rasmus (suppleant) vil gerne stå for udvikling af siden, når filer m.v. er 

overdraget fra tidligere ansvarlig 

2. Trafikudvalg – evt. medlem fra bestyrelsen: Udvalget består allerede af 4 

personer, men Ole tilbyder at være kontaktperson til bestyrelsen 

3. Arbejdsdag – arrangere og stå for det praktiske på dagen: Maria spørger Sune. 

Maria laver Doodle til bestyrelsen for mulig dato 

4. Velkomstgaver – byde nye grundejere velkommen: Karina står for grundejere og 

Thomas for lejere. Gaven består af lille kurv til kr. 150 og velkomstbrev fra 

foreningen 
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4. Økonomi & indbetalinger v/ Ole 

1.  Opkrævning udsendt. 

5. Vedligehold grønne områder v/ Sune 

1. Sune har oplyst, at overdragelse af opgaven fra Rasmus endnu ikke har fundet 

sted. Maria fået tilbud fra anden aktør. Kr. 129.000 plus moms for 22 gange 

græsslåning inkl. kælkebakke og maskine til at slå skråninger ved LAR. Maria 

kontakter Wicksit for tilbud for indeværende sæson. Bestyrelsen træffer 

beslutning via mail, når tilbud foreligger 

6. Fællesarealer v/ Maria 

1. Maria har fået tilbud på bord/bænkesæt fra XL-Byg. To modeller – model 1 kr. 

6.700 og model 2 kr. 7.000. Model 2 har mulighed for at montere endestykke (kr. 

700), der giver flere siddepladser. XL-Byg giver 15% rabat. Besluttet at indkøbe 7 

stk. af model 2 plus endestykker til kr. 7.700 per stk. Vi skal selv samle dem på 

kommende arbejdsdag i maj måned – og det bliver beboere i de enkelte 

rundinger der står for det 

2. Udfordring med tilstand og vedligehold af interne stier. Tages op på næste 

bestyrelsesmøde 

3. 6 træer ved lavning er formentlig gået ud. Vi indkøber 6 nye og planter til 

efteråret 

7. Diverse 

1. Der er blevet indkøbt de sidste riste til etape 1 og ved broen. Sune har brug for 

hjælp til montering, så giv et praj til Sune, hvis man har mulighed for at give en 

hånd med. 

8. Eventuelt  

1. Ny mobilmast: Maria vil bede kommunen om udsættelse af svarfristen, da den er 

meget kort. Maria har lavet udkast til indsigelsesbrev, som er sendt til 

bestyrelsen. Bestyrelsen er enig i indsigelsen og Maria ligger brev på hjemmeside 

og Facebook til inspiration, så der forhåbentlig kan komme så mange indsigelser, 

som muligt. Thomas har søgt og fået aktindsigt i sagen hos kommunen – det er 

voldsomt omfattende skriv. Vi har drøftet at vi gerne vil se kommunens 

beslutningsgrundlag og hvilken sagsbehandling der har fundet sted – det kan ses 

af den aktindsigt vi har modtaget om end den ikke synes afdækkende. Der er en 
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grundejer  i området der har tilbudt os hjælp til at se på sagen med en juridisk 

vinkel, og det har vi takket ja til. Der er bragt artikel i Sjællandske, udkommer 

muligvis også i Sorø Avis næste uge, der er igangsat online og manuel 

underskriftsindsamling – og alle grundejere der er imod den 42 meter høje mast 

bør indsende en indsigelse. Det er indsigelserne der tæller mest på vægtskålen! 

2. Status på containere på veje: 1 er flyttet, 1 mangler at blive flyttet. Foreningen 

kan ikke gøre yderligere, da kommunen er vejmyndighed, så vi henviser til dem 

3. Sugning af brønde: Sune bestiller sugning, da det ikke kan udsættes. 

Gennemføres d. 29.03.2019. Vi indhenter tilbud fremover, da det vil blive en fast 

udgift for foreningen hvert år 

4. Riste etape 2-3-4: Søren Kwapien-Kragh, Dækstensvangen 2 har meldt sig til at 

stå for indsamling af info til at afdække behovet for riste i de nævnte etaper. 

Derfor hvis man har behovet for en rist-løsning, så ret henvendelse til Søren 

Kwapien-Kragh 

 


