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Albertslund d. 8. september 2017 

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. september 2017 

 
Deltagere: Bendte, Kirsten, Jane og Lene 
Afbud: Kjeld 
 
 
1. Ny vejbelysning 
Lysambassadørerne er inviteret til møde den 28. september kl. 18.15 for at se på udvalgte 
armaturer I sandkassen ved Gammel Landevej 15. 
 
For stibelysning er der mest stemning for Albertslundlampen eller Focus NYX 330. På vej stemmes 
mest for MO500, som på Trippendalsvej. 
 
Vi forventer at få et udspil til økonomi ved udskiftning af stibelysning mellem husene og på stien 
mod Elmehusene. Vi synes det er en god idé med ensartet stibelysning I området. 
 
Vi ser på lysene i sandkassen tirsdag den 26. oktober kl. 20.00. 
Bendte har på brugermødet hørt, at Grundejerforeningen skal betale for belysningen. I dag 
finansieres vejbelysning over ejendomsbilletten. Lene følger op på mødet. 
 
2. Visionsmødet 
Kommunen har inviteret grundejerforeninger og boligselskaber til et visionsmøde. Bente deltog. 
Der skal bygges i bymidten på bl.a Albo og i centret, hvor der også bygges boliger. Der er også 
planer for fængselsgrunden, men den er pt. Ikke frigivet af staten. 
På Kongsholmgrunden bygges gymnasium. 
 
3. Sommerfest 
Der er modtaget afbud fra nr. 4, 18, 26. Der er 15, som deltager. Vi flytter arrangementet inden-
dørs hos Bendte. Lene tager Trivial Pursuit med, så kan der være 3 på hvert hold. 
 
Bendte bager rabarbertærte. Kirsten tager 2 kander kaffe med. Lene og Jane tager 1 kande kaffe 
med. Man skal selv medbringe kød og drikkevarer. Lisbeth og John vil gerne tage kartoffelsalat 
med. 
Deltagere: 

 John (deltager først fra kl. 18) og Lisbeth (Deltager fra start) 

 Hammer går lige omkring spisetid, men kommer retur 

 Flemming og Gitte 

 Kirsten 

 Jane og Claes 

 Lene 

 Bendte og Hugo 
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 Finn og Grethe 

 Inge og Peter 
 
Jane bager flute, Bendte køber noget smør, Lene laver en salat, Bendte laver coleslaw, Flemming 
salat til 8, Finn salat til 8, Lisbeth kartoffelsalat til 8, Inge og Peter kartoffelsalat til 8. Lene køber en 
præmie. 
Kirsten opsummere og runddeler seddel til de deltagene om flytning af arrangementet og 
”opgaverne”. 
 
4. Fællesarbejde 
Det vides ikke hvem, der har startet bunken, men den må først startes 14 dag før fællesarbejdet. 
  
Lene skriver seddel om fællesarbejde den 24/9 og 29/10. 
 
Bo er blevet rykket for regning for rydning af rødder. 
 
Der er ikke kommet idéer til ændring af de 2 pladser mod Elmehusene, så Kirsten og Bendte stiller 
selv forslag til ændring af pladserne til generalforsamlingen, da bestyrelsen ikke er enige om hvad 
der skal ske her. 
 
Arbejdsopgaver: 

 Affaldspladsen skal males færdig. 

 Lugning omkring buske og hække i hele grundejerforeningen 

 Jævne plænen foran nr. 2 og så græs 

 Lugning ved spiræa 

 Lugning langs kørebanen 

 Skrænten mod Pilehusene klippes ned med buskrydderen 

 Oprydning i skur og opsætning af hylder 
 
Ved at have længere mellem fællesarbejdet i foråret og efteråret kommer der til at se mere rodet 
ud end når det holdes mere samlet og så ser det pænt ud. Tidligere var det i start og slut maj og 
start og slut oktober. Det blev drøftet om der skulle være flere fællesarbejder, da vi har svært ved 
at nå det, men vi har også haft flere store projekter, så vi afventer og må i givet fald indkalde til 
ekstraordinært fællesarbejde. 
 
Beboernes manglende respekt for bestyrelsens oplæg til fællesarbejde blev drøftet. Det tages med 
i beretningen til næste generalforsamling. 
Til næste år klippes potentil ned langs Fyrrehusene om efteråret. 
 
Kirsten deltager i oktober. Lene og Jane er lidt uafklaret ift. dag. Bendte deltager i september. 
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5. Evt.
Lene har modtaget henvendelse om vi kan sætte seddelop på miljøspottet om hvornår der
tØmmes. Dette blev nedstemt, idet der henvises til kommunens og Vestforbrændingens
hjemmesider.

6. Næste møde
Mandag den 23. oktober kl. 19.00 hos Lene.

Referent Lene Hansen
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