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Referat for bestyrelsesmøde nr. 07 
 

 

 
Emne Bestyrelsesmøde nr. 07 

Mødedato 19.08.2020 

Sted Toftebuen 133, 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 
 Rasmus Marcussen Suppleant RMA 
    
    
    

 
   Ansvar 

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

  Referent er Sinne.    

Pkt. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06  Alle 

 Godkendt.   

Pkt. 03 Generalforsamling 2020  Alle 

 • Aflys, udskyd eller en alternativ løsning 
 
Forslag: 

- Zoom møde 
- Afholdelse af to møder og opdeling af folk  
- DENNE BLEV VALGT: Aflyse ordinær GF og indkalde til ekstraor-

dinær GF med få punkter. Max en pr husstand (og ingen børn), og 
opfordring til at deltage via fuldmagt. Derudover skal man tilmelde 
sig for at deltage. Vi afholder det af to omgange. Fx mandag eller 
torsdag uge 41. Mark tjekker med hallen om vi kan være der. 
Sinne skriver et oplæg til invitation.  
Punkter: 

o Henstilling til at bestyrelsen ikke kontaktes på FB.  
o Kontingentforhøjelse (Dette punkt afventer ifht. Nikolaj’s 

indhentede tilbud) 
§ Oplæg: Bestyrelsen lægger op til en kontingent-

forhøjelse for at sikre at vi har midlerne til at 
holde de fællesarealer.  

o Legeplads 
§ Oplæg: Bestyrelsen skal have bemyndigelse til 

at etablere to legepladser inden for en 
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budgetramme på 300.000 kr. inkl. moms. Besty-
relsen forpligter sig til at indhente flere tilbud. Vi 
lægger op til en ekstraordinær engangsbetaling 
til legepladser på 1.250 kr. pr husstand. Betalin-
gen er gældende for både nuværende og kom-
mende første ejere af de enkelte huse i Tofte-
buen.  

o Bestyrelsens økonomiske råderum 
§ Oplæg: For at kunne administrere foreningen 

bedst mulig, vil bestyrelsen gerne have myndig-
hed til at bruge penge på fx at få professionel bi-
stand til fx tjek af asfalt ifbm. overtagelse af fæl-
lesarealer eller til at sige ja til fx indkøb af sne-
rydning, køb af vejbump mv. Oplægget er at be-
styrelsen må bruge op til 100.000 kr. pr gang der 
skal igangsættes projekter uden at dette skal 
godkendes på en generalforsamling.  

o Indskud (10.000 kr.) til foreningen når der købes hus i 
Toftebuen. Ved alle fremtidige køb. 

 
Pkt. 04 Legeplads  JPE 

 • Gennemgang af tilbud på legeplads 
Jan skriver til alle tilbudsgivere at vi skal have besked om de fastholder pri-
ser på tilbud eller om de ændres hvis der først anlægges legepladser i Q1 
2021.  
 

  

Pkt. 05 Fællesarealer  JPE 

 • Opfølgning på drøftelser på bestyrelsesmøde 06. 
Line har skrevet til kommunen ifht. skilte da der er forskellige hastigheder 
afhængigt af hvilken vej du kører. Hun afventer svar. Nikolaj er i gang med 
tilbud på de forskellige ting.  
En chikane vil være godt ved stien til Lønbjergvej. Jan kigger ind i dette.  
Jens undersøger hvilken grad af ”grøn græsplæne” vi kan forvente at få ved 
overlevering af fælles arealer og minimumskrav til LR i den forbindelse.  
Ifht. den grund der vil have hævd over noget af fællesarealerne, taler Mark 
med dem om at de skal tage den direkte med LRs advokater, da fællesarea-
lerne ikke er overdraget til os endnu.  

 

  

Pkt. 06 Parcelhusejernes Landsforening  JBJ 

 • Orientering om forsikring gennem Parcelhusejernes Landsforening 
 
Jens har undersøgt hvad det vil sige at være medlemmer. Der er en kollek-
tiv forsikringspakke man skal være medlem af (ca 1.500 kr.).  
Pakken indeholder en retshjælps forsikring, en kautions forsikring, erhvervs 
forsikring, bestyrelses- og ledelsesforsikring, rådgiveransvarsforsikring, ar-
bejdsskadeforsikring, netbankforsikring.  
Undtagelser: swimmingpools, unge under 18 års brug af power tools/maski-
ner og trampoliner.  
Kontingent sættes efter antallet af husstande (medlemmer). Hvis man er 
mellem 1 og 250 medlemmer, betaler man 148 kr. i 2021 pr medlem.  
Vi skal bare meldes ind hurtigst muligt.  
 

  

Pkt. 11 Eventuelt   
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 - En beboer har spurgt om han må købe ekstra græs. Det er ikke 
umiddelbart en nem løsning der er på det, da der er mange ting 
der skal klares i den forbindelse (tinglysning, jordprøver mv.)  

- Sinne spørger til husordenen, her afventer vi kommentarer fra Ni-
kolaj der har taget noter til dette fra sidste bestyrelsesmøde 

- Der har været klager over at beboere udenfor Toftebuen kører 
gennem Toftebuen for at undgå at køre udenom. Men selvom det 
er privat grund, er der offentlig gennemkørselsret. Så det kan vi 
ikke gøre noget ved.  

-  
 
 

  

Pkt. 12 Næste møde   

 8. september kl. 19.00 i Toftebuen 144.    


