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Referat af bestyrelsesmøde nr. 05 
 

 

 
Emne Bestyrelsesmøde nr. 05 

Mødedato 27.05.2020 

Sted Toftebuen 144, 4000 Roskilde 

Mødetid 19.00 – 21.00 

 
Deltagere Jens Boe Jacobsen Formand JBJ 
 Line Nordhald Bestyrelsesmedlem LNO 
 Lotte Raunkjær Bestyrelsesmedlem LRA 
 Sinne Poulsen Bestyrelsesmedlem SPO 
 Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JPE 
 Mark Rød Nielsen Bestyrelsesmedlem MRN 
 Thomas Heide Johansen Bestyrelsesmedlem THJ 
 Rasmus Marcussen Suppleant RMA 
 Nikolaj Køhler-Christensen Suppleant NKC 
    
    
Vedhæftet Referat af bestyrelsesmøde nr. 04   
    

 
   Ansvar 

Pkt. 01 Valg af dirigent, referent og godkendelse af agenda  JBJ 

 Jens blev valgt som dirigent og Sinne som referent. Agendaen blev god-
kendt med disse bemærkninger: Sinne står for Nabohjælp, ikke Nikolaj. Le-
gepladsens budget er 250.000 kr., ikke 300.000 kr.  

  

Pkt. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 04  Alle 

 Ingen bemærkninger til forrige referat. Godkendt.   

Pkt. 03 Økonomi 

 

 LNO/LRA 
SPO 

 • Status på indbetaling af kontingent og indflytning. 
• Regnskab for 2019 
• Budget for 2020/2021 

 
Der bør måske laves et forslag på generalforsamlingen om at kontingentet 
hæves. Fx kan der laves et forslag om at hæve med 1.000 kr. og et forslag 
med 2.000 kr. Alternativt et engangstillæg.  
 
Der skal snart laves regnskab, så det er klart til generalforsamlingen.  
 
Jens, Sinne og Nikolaj sætter et regnskab op.  

  

Pkt. 04 Bestyrelsesansvarsforsikring  RMA 

 • Tegning af forsikring hos Parcelhusejernes Landsforening   
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Top Danmark har sendt et tilbud, der dog ikke rigtig dækkede noget. Grund-
ejernes Parcelhusejernes landsforening er derfor nok et bedre bud. Den 
dækker stort set det hele inkl. alle de aktiviteter vi har. Det koster 22.000 kr. 
inkl. kontingent og fuld forsikring for både bestyrelse og ansvarsforsikring på 
områderne. Vi skal have dem til at sende et konkret tilbud. Det står Rasmus 
og Jens for.  
 

Pkt. 05 Legeplads  JPE 

 • Status på indhentning af tilbud 
• Ansøgning om tilskud fra diverse fonde 

 
LR har lagt dræn og gjort klar til både legeplads og bålplads. Derfor har Jan 
bedt dem om et revideret tilbud hvor der ikke skal betales for dette.  
Der er søgt om 100.000 kr. fra to forskellige steder. Ved Nordea og ved Ny-
kredit.  
Ved kommunen skal man søge i samme år som den skal opføres. Dvs. an-
søgningen først kan ske i 2021. 
Lotte søger gerne flere steder hvis der er nogen der kender til andre fonde.  
 
Hvis der skal laves en fodboldbane, skal den ligge der lokalplanen siger.  

  

Pkt. 06 Grønne arealer  JPE 

 • Referat af gennemgang af de grønne arealer med L&R 
• Indhentning af tilbud på vedligeholdelse 

 
Vi må kun få de træer der er nævnt i beplantningsplanen. Vi må ikke plante 
flere træer og lign. på volden.  
 
De er begyndt at lægge sten. Der kommer nok en del af den størrelse der 
ligger ved pumpestationen ved stien. De ligger hvor de gør fordi Fors skal 
kunne komme til med store maskiner. Der bør sættes skilte op om at man 
ikke må parkere, for ellers kan Fors jo ikke komme til hvis der holder mange 
biler. Dette skal drøftes med LR. 
Derudover bør der også sættes et ”Toftebuen” skilt op ved den indgang ved 
Lønbjergvej. Det ville også være smart med et spejl til at kunne orientere sig 
ordentligt når man drejer om hjørnet. Hvis der kommer et hus og en hæk på 
hjørnegrunden vil man ikke kunne komme til at se noget når man kører ud.  
 
Der placeres sten ved stien for at sikre at folk ikke kører på stierne. Det 
samme ved Tingvej hvor der er mange der parkerer. Der placeres to store 
sten. Der kommer også sten som tyverisikring samme sted.  
 
Piletræerne kan blive op til 25 meter høje, og det ville derfor være fint at få 
dem flyttet til efteråret.  
 
Vi får ikke græsarmering, da de er i gang med at så. Dog er der flere steder 
hvor der forventeligt bliver ret sumpet. Det må vi tænke ind ifht. når vi laver 
en overlevering af arealer med LR. Vi bør have en professionel med. Måske 
kan bestyrelsesforsikringen hjælpe her? 
 
LR sætter to vejbump. Vi vil dog gerne have flere. Det koster 50.000 kr. pr 
styk inkl. moms. Evt. et ved stien og en ved Lønbjergvej. Dette kan være et 
punkt til generalforsamlingen.  
Hvis der skal flere vejbump skal vi tale med kommunen også.  
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Der mangler skilte ved dobbelthusene der viser hvilken vej man skal køre 
rundt. Det ville også være godt med nogle ”børn på vejen” skilte. Der skal 
også gerne fart-skilte op ved indkørslerne. 
 
Ved Lønbjergvej og ind på buen er der en kloak der er sunket. Det skal la-
ves af LR.  
 
De rundkørsler der er lavet, er der kun to træer på og så flis. Kan vi lægge 
op til at de forskellige vænger selv står for at ”pynte” dem? Så kører fx GLS 
ikke over på samme vis som de gør nu. Skal dette cleares med kommunen? 
 
Vi vendte om der evt. skal noget afspærring for at sikre at der ikke kører så 
mange biler rundt i området når der er åbent hus ved LR. Evt. kan der sæt-
tes lidt ekstra 15 km skilte op i området.  
 
Jan fortsætter snakken med LR omkring alt ovenstående.  
 
Vi vendte også om man skulle holde Sankt Hans på bålpladsen. Det kunne 
være en hyggelig tradition at holde som forening.  
 
Det står i lokalplanen at campingvogne, trailere og ekstra biler skal stå på 
egen grund. Dette bør kommunikeres ud. Fx via ”husregler” for foreningen. 
Der skal laves et opslag til Facebook om at det er en gæsteparkering. Lotte 
slår dette op i FB gruppen.  
Jens, Nikolaj og Sinne laver et udkast til en husorden.  
 
Der har været snak om en fælles affaldsløsning til fx græsaffald. Dette vil 
dog kunne give lugtgener. Der er stemning for at folk selv står for at køre 
eget affald væk.   
 
Tilbud på vedligehold 
Der bør indhentes tilbud. Lotte spørger Rasmus om han har et nummer vi 
kan tage fat i. Line tager fat i den på Østervænget.  

Pkt. 07 Salg af stiareal/natursti mellem Toftebuen og Tingvej  JBJ 

 Jens har talt med grundejerforeningens formand og har bedt ham om at 
finde ud af hvordan det skal gøres hvis de vil købe samt vende tilbage med 
en pris. Derefter har vi ikke hørt mere.  

  

Pkt. 08 Vindinge Lokalråd  LRA 

 • Betaling af støtte fra GF Toftebuen til Vindinge Lokalråd 

 
Der har ikke været noget siden sidst. Men niveauet er at der skal 
kunne købes et par flasker vin til dem der afholder noget ved dem. 
Det vil være fint at støtte med et par hundrede kroner.  

  

Pkt. 09 Nabohjælp  SPO 

 • Etablering af skiltning i Grundejerforeningen 

 
Tages op på generalforsamling. Det koster 491 kr. pr skilt inkl. hol-
der. Der bør være et skilt ved alle indgange.  
 
LR kan måske skaffe holdere? Jan taler med dem. Lottes mand kan 
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måske også lave nogle.  
Pkt. 10 Generalforsamling 2020  JBJ 

 • Afholdelse af Generalforsamling 2020 

 
Dato kan tidligst være 31. august. Onsdag den 9. september kl. 19.00 
er pt lagt i kalenderen.  
Vi kan evt. bruge klubhuset.  
 
Jens, Nikolaj og Sinne laver en agenda + et opslag til FB.  
 
Agendapunkter so far (i tilfældig rækkefølge): 

- Rottespærer tilbud (Jan har indhentet tilbud) 
- Husorden til gennemgang og evt. godkendelse 
- Gæsteparkering 
- Hastighed på biler i Toftebuen 
- Nabohjælp; indkøb af skilte og opfordring til tilmelding 
- Tillæg/stigning i kontingent  
- Legeplads status 
- Budget/regnskab 
- Oplæg til fælles arrangement? 
- Lille græsplæne ud fra hækken 

  

Pkt. 11 Eventuelt   

 Nikolaj har undersøgt priser på service af ventilationsanlæg til rækkehu-
sene.  
Thomas har tilbudt at lave en gennemgang af hjemmesiden ifht. at alle kan 
gå ind og rette til så vi kan få liv i den. Thomas laver en lille guide.  
 
Der er et hus der bruger arealet udenfor deres grund til deres ting (ned mod 
købmanden). Dette skal der gøres noget ved, inden vi ikke længere kan 
bede dem om at flytte sig. Vi skal undersøge hvad der skal ske her. Jens ta-
ler med Thomas U. og Jan taler med Hans.   

  

Pkt. 12 Næste møde   

 Onsdag den 01. juli kl. 19.00 hos Line v. Toftebuen 111  
Og 
Onsdag den 19. august kl. 19.00 hos Thomas v Toftebuen 75 (plan B hos 
Jan) 

  

    

    


