
 
 

 

 
 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE  
02.06.2022 KL. 20.00 

 

Deltagere: Karina Koefoed-Nielsen (KKN), Maria Riis (MR), Rasmus Sinding (RS), Kasper 
Jeppesen (KJ) & Ole Hansen (OH) 

Afbud: - KJ 

Sted: Grubeløkken 8 
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1. Valg af referent  

1) RS 

 

2. Konstituering efter Generalforsamling v/ MR  

1) Formand er MR og OH er kasserer. 

 

3. Opsamling på Generalforsamling v/ alle  

1) Vi har ingen ekstra punkter fra generalforsamlingen, som vi skal samle op 

på. 

 

4. Opfølgning på referat fra gennemgangsmøde med Sorø Kommune v/MR  

1) Kiss and ride området – der skal ryddes op og pladsen skal ikke bruges som 

genbrugsplads. Krydset (cykelstien) skal der også gøres noget ved – MR er i 

kontakt med kommunen. 

2) C J Rodens Ager problematikken med vandet (ved Kiss & Ride siden) bliver 

ordnet med en vold ved vejen. Vi er dog noget betænksomme ved den 

løsning. 

3) Fællesarealet ved Munkehegnet bliver fræset og der vil blive sået blomster. 

4) Se det komplette referat af mødet på hjemmesiden. 

 

5. Evaluering af arbejdsdag 24. april 2022 v/ alle  

1) God energi og bestyrelsen er meget tilfredse med alle de opgaver vi nåede. 

2) Til alle grundejere: husk at I hver især har ansvaret for løbende at holde 

vandrenden ved vejen ud for egen matrikel rene og fri for 

jord/grus/ukrudt/blade mm. Alternativt vil det ophobede materiale ved 

regnvejr blive skyllet ned i vores LAR anlæg og medføre merudgift til 

oprensning.  

 

6. Status på vores grønne vedligehold af fællesarealer v/ KKN 
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1) Det kører rigtig godt og firmaet gør det godt. Vi er tilfredse – KKN er god til 

at følge op, når enkelte ting bliver overset. KKN tager fat vedr. enkelte 

arealer der er overset.  

2) Vi undersøger hvordan Øst-hegnet kan blive studset på siderne evt. med en 

slagelklipper, da det er ved at brede sig ind over trampestien.  

 

7. Udeståender/opfølgning 

a) Tilbagemelding fra Slagelse Kloakservice vedr. dæksler/fejl og hyppighed på 

opgaven v/ MR 

a) Kloakfirmaet er ikke interesseret i at lave en fast aftale, men 

anbefaler os at få rørene spulet igennem hver 5 år. Så næste gang 

bliver i 2027. 

b) Kloakfirmaet har fundet 4 løse dæksler/kupler som skal 

repareres/kontrolleres.    

b) Opdateret hjemmeside med nyeste dokumenter v/ RS 

a) Dokumenterne er opdateret og RS rydder yderligere op på siden. 

c) Gennemgang af listen med udestående opgaver (ligger på vores Drev) v/MR 

a) MR opdaterer bestyrelse på mail med en opdateret liste inden 

sommerferien. 

 

8. Eventuelle henvendelser til grundejerforeningen  

1) Vi har modtaget en henvendelse fra Stenkistebuen ang. beplantning i deres 

område. Vi inviterer dem med til næste bestyrelsesmøde. 

 

9. Eventuelt  

 

1) Vi har modtaget lidt billeder fra grundejer ang. græs i vandrenderne for 

enden af J. F. Fengersvænge som stopper vandet. Måske der er nogle 

grundejere, som kan fjerne det? 
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2) Vi undersøger reglerne for snerydning – er der behov for at salte så meget 

som der er blevet gjort i år? 

3) Kontingenter – 3 grundejere mangler at indbetale. OH følger op. 

 

 

10. Nyt møde  

1) Onsdag d. 24. august 2022 


