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BESTYRELSESMØDE DEN 20. APRIL 2021 KL. 20.00 

Referat 

Fremmødte: Bo H., Bo K., Kenneth og Laila  

Referent: Laila  

 

1. Formanden har ordet 

 Hjertestarter 

Foreningens hjertestarter er blevet kontrolleret af hjerteløberne, og 

hjertestarteren virker fint. I foreningen er der medlemmer, der efterspørger 

et egentligt hjertestarterkursus. Dette kan eventuelt være en mulighed som 

en udendørsbegivenhed, når vejret bliver varmere. Opfølgning på næste 

møde. 

 

 Helikopteroverflyvning 

Formanden har haft et møde med kommunen og har fortsat en løbende 

dialog med kommunen om den generende helikopteroverflyvning over 

foreningens område. Formanden har desuden kontakt med styrelsen om rute 

og støj. Formanden har endvidere været i kontakt med den ejendomsejer, 

som har samtykket til helikopterlandingsplads (Racehall). 

Såvel generelt som konkret opleves de efterhånden ret jævnlige 

helikopteroverflyvninger som en meget generende larm og forstyrrelse af 

privatlivets fred. Opfølgning på næste møde. 

 

 Hjulspor fra saltbil  

Formanden har været i kontakt med kommunen, som ikke har været videre 

samarbejdsvillig i forhold til at anerkende erstatningsansvar. Umiddelbart 

vurderes det ikke at være besværet værd at rejse et egentlig krav, og 

muligheden er, at området udjævnes med jord eller lignende. I forhold til 

mindre engblomst-areal på arealet kan dette vurderes i forhold til Grøn Dag 

aktiviteter, men evt. udgifter hertil skal overvejes.  

 

 Grønne områder 

Formanden oplyste om, at plantebælterne, der er tilskødet foreningen, har 

brug for udtynding af såkaldte amme-træer. Nogle steder i foreningens 

område er der dog behov for, at beplantning forbliver uberørt på grund af 

lavt beliggende ejendomme uden en egentlig drænløsning, hvor beplantning i 

stedet afhjælper, at de pågældende ejendomme får problemer med 



GRUNDEJERFORENINGEN PILEURTVEJ/SALVIEVEJ 
 

vand/vandstand ved ekstraordinære regnskyl. Udtynding af plantebælterne 

er en opgave for den overordnede grundejerforening. I forbindelse med 

planlægning af Grøn Dag drøfter Kenneth og Bo H. evt. nødvendige tiltag, der 

ikke kan afvente den overordnede grundejerforening.  

 

2. Referat fra bestyrelsesmødet 17. marts 2021 

Referat er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 

3. Status på foreningens økonomi 

Status quo på foreningens økonomi.  

Kassereren fortalte, at der er betalt kontingent og forsikring til Parcelhusejernes 

Landsforening (PL), at de sidste kontingentbetalinger er kommet ind, og regning 

fra gartner er betalt, men vi afventer fortsat regning for udlagt grus på stier. 

 

4. Vedr. generalforsamlingen 2021 

På grund af det landsdækkende forsamlingsforbud bliver den varslede ordinære 

generalforsamling udskudt til 1. juni 2021, hvor forsamlingsforbuddet forventet 

er blevet hævet til 50 personer. Der vil således være mulighed for, at 1 fra hver 

husstand i foreningen har fremmøde til generalforsamlingen.  

Orienteringsseddel med ny dato omdeles fredag den 23. april, og orientering om 

ny dato bliver desuden lagt på foreningens hjemmeside.  

 

5. Foreningens grønne områder 

Bestyrelsen drøftede status mv. på de forskellige tiltag til forskønnelse af 

foreningens område:  

 Kirsebærtræer 

Kirsebærtræerne er plantet, og der er indkøbt såkaldte vandposer, men 

vandposerne skal fyldes med vand 1 gang hver 2. uge i mindst 2 sæsoner for 

at sikre træernes trivsel. Det er imidlertid en ret dyr fornøjelse at få en 

gartner til at udføre arbejdet.  

Formanden har haft indhentet tilbud og det billigste tilbud er 1400 kr. pr. 

gang. Bestyrelsen besluttede derfor, at Bo H. og Kenneth foranlediger køb af 

en lang vandslange, der kan nå hen til alle træerne, og at der føres regnskab 

med vandmængde (via vandmåler) og kompensation for det beløb, som 

udledning af vand fra privat bolig vil koste. Opfølgning på næste møde. 

 

 Grusstier 

Det første gruslag, der var lagt på grusstierne har givet anledning til 

spørgsmål og morsomme bemærkninger, da gruslaget var blevet lagt med et 

lidt for tykt lag, men det skulle nu være blevet udbedret og lagt som et 

egentligt slidlag.  
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 Engblomst-arealer 

Formanden foranlediger, at Vibeke fra kommunen hjælper med en manual til 

rækkefølgen af processer, herunder hvordan arealerne etableres og 

vedligeholdes. 

 

6. Grøn Dag 

Datoen forventes at blive lagt ultimo maj, hvor forsamlingsforbuddet er hævet 

for udendørsforsamlinger. Kenneth og Bo H. planlægger nærmere efter ny 

besigtigelse af foreningens område, men det forventes, at følgende vil være i 

fokus på Grøn Dag:  

- Maling af skur 

- Oprydning i plantebælter 

- Engblomst-arealer klargøres 

- Beskæring af træer 

- Fodhegn/tværlægger 

 

7. Den overordnede generalforsamling 

Status quo – Intet nyt 

 

8. Foreningens hjemmeside 

Laila orienterede om,  

- At indkaldelse til generalforsamling er omdelt 20. marts og lagt til orientering 

på foreningens hjemmeside 

- At der på foreningens hjemmeside under Info, Eksterne links, er lagt 

oplysning om nabohjælp.dk  

- At der er lagt information om kommende affaldsbeholdere med billeder og 

link til kommunens information herom 

- At der kommer information om kommunens svar omkring farvevalg på 

træværk 

- At oplysning om persondatareglerne i fht. foreningen er under udarbejdelse 

 

9. Bestyrelsesmanual 

Under udarbejdelse. 

 

10. Engelsksproget version af ordensreglement 

Under udarbejdelse. 

 

11. Drøftelse om henvendelse til HTK vedr. manglende foreningsaktiviteter 

Bestyrelsen var enige om at slutte op om forslaget til, at foreningen henvender 

sig til kommunen om manglende foreningsaktiviteter, og at udtrykke beklagelse 

over, at der alene placeres kommercielle aktiviteter på den anden side af 

Roskildevej til trods for, at området i lokalplanen er udlagt til rekreativt område. 

(Laila udarbejder et forslag, som Bo H. sender til kommunen.) 
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12. Drøftelse om afskærmning af nye affaldsbeholdere 

Bestyrelsen drøftede muligheden for, at der for området kan findes en ensartet 

løsning for at mindske synligheden af de knap så pæne affaldsbeholdere (fx 

afskærmning), der bliver obligatoriske fra den 1. januar 2022.  

Det forventes desværre ikke at være muligt på grund af de praktiske 

udfordringer med de nye affaldsbeholdere. Fx skal beholderne stå rigtigt med 

håndtaget for, at skraldemændene vil tømme beholderne, og beholderne skal 

trækkes ud til matrikelskel for at få tømt beholderne. En afskærmning vil derfor 

reelt være blot endnu en forhindring, fordi tømningen og kravene hertil vil blive 

anderledes end den måde, som det foregår på i dag.  

Bestyrelsen vurderede, at det vil være relevant, at drøftelsen i bestyrelsen 

kommer på hjemmesiden som en særskilt information til foreningens 

medlemmer. (Laila lægger på hjemmesiden) 

 

13. Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede vejsyn og hastighed på Frøgård Allé – Bestyrelsen v. 

formanden vil kontakte politiet med henblik på en reduktion fra 50 km/t til 40 

km/t på grund af hensyn til børn, ældre og gangbesværede og ikke mindst på 

grund af vejstøj. (Laila udarbejder udkast) 

 

Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 20. maj 2021 kl. 20.  


