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Albertslund d. 6. juni 2017 

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. juni 2017 

 
Deltagere: Bendte, Kjeld, Kirsten, Jane og Lene 
 
 
1. Affaldsordning 
Vi ved ikke præcist, hvem der ikke kan finde ud af at sortere. Ved tidligere afvigelser er det påtalt 
overfor beboerne. 
 
Pt. er der taget en pose med blandet restaffald op af småt brandbart. Den bør blive i småt 
brandbart, for hvor skal vi ellers gøre af den. 
 
Jord der lægger ved haveaffaldsbunken kan fordeles ved græsplænen ved nr. 2. Jord skal køres på 
genbrugspladsen, hvilket der også står på hjemmesiden. Bendte har lagt opfordring til at fjerne 
jorden på facebook. 
 
Skal vi skrive nyt nyhedsbrev ? Vi kan skrive noget med, at der er ved at være styr på afhentningen 
og fokus rettes nu på sorteringen. Der løftes igen på låget for at kontrollere. Vi har udfordringer… 
Mulighed for ekstra restaffald, sommertømning, slå pap sammen, prøv at komprimere plastik, 
minimere risikoen for rotter osv. Vedligeholdelsespligt jf. ordensreglement og lån af 
ukrudstbrænder. Gas kan afhentes hos Bendte i nr. 17. Lene udarbejder nyhedsbrevet. 
 
Information på facebook, når der bestilles storskrald kunne måske være en god idé. 
Der ligger noget træ, som ser trykimprægneret ud og derfor burde være kørt på genbrugspladsen. 
 
Jan hjælper med affaldspladsen og synes, at der pt. er mere arbejde. Bendte tager en snak med 
Jan om opgaven. 
 
2. Status på fællesarbejde 
Arbejder der udestår: 
Maling af affaldsplads. Der er malet på 2 sider 
Lugning af jordbunke 
Slåning af skråning ved Pilehusene 
Hak græskanter langs sti v/ nr. 11-19 og retning af SF-sten  
Luge ikke private stier for græs mv. 
Opfyldning med jord ved huller efter, at der er trukket rødder op 
Rødder på bunken 
Stolpe til Japansk løb ved Fru Flink 
 
3. Oprydning i skuret 



Grundejerforeningen 
Den Østrigske Villaby  
Fyrrehusene 1-19, 2-32 
2600 Glostrup 

 
 

 

Den mellemste græsklipper skal væk. Hvis den sættes ved Bendte, så sørger de for at tømme for 
benzin. Hækkeklipper skal have olie. Der bør sættes nogle hylder op i skuret f.eks. ved efterårets 
fællesarbejde. 
 
4. Status revision af vedtægter 
Ikke igangsat. 
 
5. Status carportaftaler + opdatering af hjemmeside 
Der mangler en enkelt, da de ikke er flyttet ind endnu. Opdatering af hjemmesiden udestår.  
 
6. Status nye husnumre-skilte 
Er i gang. Kjeld sætter skiltene op. Bendte undersøger pris på 8 skilte med henstilling om ikke at 
bruge fællesarealer som hundetoilet. 
 
7. Status retablering af rabat ved nr. 2 
Der har ikke været en tilbagemelding fra kommunen. Der graves igen, så måske bedre retablering 
når arbejdet afsluttes. Ellers må vi følge op ift. kommunen. 
 
8. Status asfaltarbejde 
Der er intet nyt. Skal ikke nødvendigvis gennemføres i år. 
 
9. Status opsigeles af SN Hosting 
Man kan redelegere webadressen til det nye webhotel. Lene spørger om teknisk assistance hos 
nevø. Herefter kan SN Hosting opsiges. 
 
10. Evt. 
Vedligeholdelsespligt 1 m fra grund skal måske genopfriske. Det blev besluttet at udarbejde en 
folder ”Velkommen i grundejerforeningen” med udgangspunkt i tidligere udgave, hvor vi beskriver 
nogle af disse ”regler”, vores hjemmeside og facebook-side osv. Tidligere venlige henstillingen om 
at holde beplantning på egen grund er ikke modtaget. Bendte har læst på hegnsloven og mener at 
grundejerforeningen kan udføre beskæring, hvis grundejer ikke efterlever en henstilling om at 
udføre arbejdet. Vi er 26 husstande, så lidt underligt, at vi ikke kan finde ud af det. Lene 
udarbejder oplæg til velkomstfolder. 
 
Bendte har kigget lidt på fibernet.  
 
Bendte giver et prej om hul i sti ved Trippendalsstien og synlighed af gadenavneskilte ved 
Trippendalsvej. 
 
Forslag om fællesarrangement i efteråret den 9. september. Det kan f.eks. være petanque, 
kongespil eller lignende og afslutning med grill. Jane udarbejder et oplæg, så der kan udsendes en 
invitation, så man kan tilkendegive om man ønsker at deltage. 
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Udkast til følgebrev vedr. refusion af kontingent og mailadresser kommenteret.

11. Næste mØde

Onsdag den 6. september kl. 19.00 hos Bendte.

Referent Lene Hansen
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