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                                       Grundejerforeningen Holmehøj 
 
 

Den 3.november 2013 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2013, hos Heidi Nymand Christensen, 
Holmehøjen 4   
 
Tilstede: 
Jette D., Jette P., Lars, Thomas G. og Heidi.  
 
 

Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen for dagens møde blev godkendt.  
 

 
1. Grønne arealer (tilbud) 

Bestyrelsen drøftede det skriftlige tilbud fra en havemand i Egedal, og der var enighed om, 
at sige ja tak til tilbuddet. Aftalen med havemanden indeholder: Græsslåning, kantklipning 
og klipning af å-løbene. Sæsonen løber fra april til september.     
 
Bestyrelsen er i dialog med Anders Wamsler-Jensen ift. snerydning i bebyggelsen i vinteren 
2013/2014. Eventuelle henvendelser vedr. snerydning skal rettes til bestyrelsen.  
 
Jette D. og Thomas orienterede om, at de har haft møde med Roskilde Kommune vedr. 
problemerne med vand fra stierne, der løber ned på grundene - særligt på strækningen 
mellem Holmehøjen 2 og Holmeager 8. Kommunen vil gerne hjælpe med at grave en rende 
på strækningen, så vandet kan ledes væk. Arbejdet med at grave renden vil blive igangsat 
hurtigst muligt. 
 

2. Trekanterne Holmebakken/Holmehøjen 
Punktet udsættes til næste møde i januar, da beplantningen først skal finde sted i foråret 
2014.  
    

3. Henvendelse fra grundejer  
Der har været en henvendelse fra en grundejer, som bestyrelsen har behandlet.  
 

4. Hvem gør hvad i foreningen 
Der kigges løbende på, hvilke opgaver der er for bestyrelsen – med henblik på at fordele 
opgaverne mellem bestyrelsesmedlemmerne.  
 

5. Affald på arealerne  
Bestyrelsen opfordrer til, at den enkelte grundejer er opmærksom på byggeaffald og andet 
affald på arealerne i Grundejerforeningen – så vi kan hjælpes ad med at holde arealerne 
pæne. 
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6. Evt.  
• Jette D. følger op på, hvor langt zebraby-projektet er med ”plant et træ” 

 
• Hvis man som grundejer observerer, at en lampe/hele området er uden lys, eller hvis 
    man observerer en fejl ved belysningen, hvor der er risiko for stød, så kontaktes   
    teknisk Hotline hos DONG Energy på tlf. 72 10 21 60. Thomas lægger denne   
    information ud på hjemmesiden.  

 
7. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19 - hos Lars Green, 
Holmeager 2. Hvis der opstår noget akut i mellemtiden, som kræver handling fra 
bestyrelsens side, indkaldes der til møde.      

  
 
 
 
 
For referat: 
Heidi Nymand Christensen   
 
 
 


