
GRUNDEJERFORENINGEN PILEURTVEJ/SALVIEVEJ 
 
 

BESTYRELSESMØDE DEN 14. MARTS 2022 KL. 19.30 
 

Referat 
 
Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Bo H., Bo K., Kenneth og Laila 
 

1. Referat fra mødet 17. januar 2022 blev godkendt 
Referatet er lagt på hjemmesiden. 
 

2. Formanden har ordet 
Formanden indledte mødet med kort orientering om følgende emner: 
• Sternbrædders farve i fht. lokalplan: Formanden er i dialog med kommunen 

om lokalplanens bestemmelser om farven sort på sternbrædder. 
• Lokaler til generalforsamlingen er på plads, og generalforsamlingen bliver 

afholdt et andet sted end hidtil. 
• Løsning på udfordringerne med langtidsparkering af firmabil på fælles 

vejareal til gene for beboere på Salvievej kan være forslag til beslutning på 
generalforsamling. 

• Beretning til generalforsamlingen er udarbejdet og under klargørelse. 
• Igangværende afklaring i fht. vejarealer om det gamle tilbud fra Colas skal 

justeres. Snarlig besigtigelse af vejens tilstand i forhold til fremtidig 
istandsættelse.  

 
3. Foreningens økonomi 

Foreningens økonomi er fortsat sund og går planmæssigt i overensstemmelse 
med det godkendte budget.  

 
4. Forberedelse af generalforsamling 

Generalforsamling afholdes onsdag den 27. april kl. 19 – 21 i Fritids- og 
Kulturcenteret på Poppel Allé 12, 2630 Taastrup.  
 
Kort drøftelse af forberedelsen til generalforsamlingen i forhold til eventuelt 
krav om tilmelding pga. indkøb af drikkevarer. Typisk fremmøde på de seneste 
generalforsamlinger har været omkring 20 personer. 
 
Bestyrelsen vedtog følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:  
1) Vedtægtsændring i forhold til forskudt valgperiode for 

bestyrelsesmedlemmer og en forlængelse af valgperiode fra 1 år til 2 år. 
2) Løsning på parkeringsproblematikken på Salvievej.  
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3) Om eventuel fremtidig udsættelse af generalforsamling pga. force majeure 
som fx nationalt forsamlingsforbud. 
 

Forslagene bliver indarbejdet i dagsorden for generalforsamlingen.  
 
Indkaldelse, herunder dagsorden, udarbejdes til uddeling i begyndelsen af april 
således, at den vedtægtsbestemte varsling på 14 dage bliver overholdt.  

• Bo H. og Laila samarbejder om tekst til dagsorden, herunder forslag til 
behandling på generalforsamling.  

• Bo K. er i gang med at gøre regnskab, budget og underskriftspapirer klar.  
 

5. Foreningens grønne områder 
Formanden oplyste følgende:  
o Engblomstarealerne.  

De to allerede anlagte engblomstarealer på Pileurtvej og Salvievej blev i 
efteråret slået, hø opsamlet og lige nu fremstår arealerne som markareal, 
men der ses begyndende spiring. Arealerne er selvsående, men der vil 
alligevel blive sået lidt ekstra frø oveni for at udfylde de mere tyndt såede 
områder på arealerne.    
I marts/april 2022 bliver der på foreningens arealer lavet et nyt område ved 
Salvievej med engblomst. Der vil derfor blive igangsat en proces med 
kultivering af dette areal, som i en kort periode vil fremstå som gulnet græs.  

o Kirsebærblomsttræerne. 
Det ses her i det tidlige forår, at skud til blomstring allerede er på vej. Det 
forventes, at træerne blomstrer april/maj  

o Øvrige tiltag på foreningens grønne områder vil være gennemgang med 
gartner i løbet af foråret.   

 
6. Nyt fra den overordnede grundejerforening 

Tiltag på de fællesdriftede arealer i relation til vores grundejerforening er 
plantestykket mod Frøgårdsallé, der gennemgår en oprydning af hensyn til 
vedligehold af øvrig beplantning. Andre tiltag er etablering af engblomstarealer, 
der beredes på støjvolden og på et areal ved Hostavej.  
Den overordnede grundejerforening holder generalforsamling 10. maj 2022.  
 

7. Punkter der overføres til næste møde 
a) Foreningens persondatapolitik 
b) Liste med mailadresser til brug for udsendelse af info 
c) Bestyrelsesmanual 
d) Ordensreglement (Engelsk version) 
 

8. Eventuelt  
Dato for næste bestyrelsesmøde er 19. april 2022 kl. 19.30 


