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                                       Grundejerforeningen Holmehøj 
 
 

Den 16. februar 2014 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11. februar 2014, hos Jette Dybvik, Holmebakken 18   
 
Tilstede: 
Jette D., Jette P., Lars, Thomas G., Thomas P. og Heidi.  
 
 

Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen for dagens møde blev godkendt.  
 

 
1. Nyt vejnavn i stedet for Pileholmen  

Jette D. og Thomas P. orienterede om, at der kommer et andet vejnavn i stedet for 
Pileholmen – da vejen ikke må hedde dette. Der har været en proces på Pileholmen, hvor 
beboerne bl.a. er blevet hørt ift., hvad vejen skal hedde? Bøgeholmen eller Søholmen er i 
spil, og sagen er pt. til behandling i ministeriet.     
 

2. Dækning af telefonomkostninger  
Jette D. orienterer om, at hun har haft en del opringninger til beboerne på hendes private tlf. 
– bl.a. i forbindelse med føromtalte vejnavns høring. Bestyrelsen er enige om, at 
omkostninger til opringninger skal dækkes.   
 

3. Generalforsamling 2014 
Bestyrelsen skal til at planlægge årets generalforsamling, som bliver torsdag den 10. april 
2014, kl. 19.  
 
Lars uddelte til orientering årsregnskabet for 2013, samt budgettet for 2014. Lars afleverer 
regnskabet til foreningens revisor Claus B. Nielsen.  
 
Bestyrelsen fremsætter 2 forslag, der skal til afstemning på generalforsamlingen: Hegn 
omkring søen og etablering af interne stier i bebyggelsen. Forslag fra beboere i foreningen, 
som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 9. 
marts 2014.       
 
Jette D. laver udkast til formandens beretning. Jette P. booker lokale i forsamlingshuset.   

 
Dagsorden for generalforsamlingen udsendes senest den 20. marts 2014. Information om 
generalforsamlingen lægges på hjemmesiden, ligesom der, i lighed med sidste år, sendes en 
mail rundt til alle medlemmer af foreningen.  
 

4. Kontingent til grundejerforeningen 
Lars orienterede om, at der stadig mangler en del indbetalinger af kontingent til 
grundejerforeningen for 1. halvår af 2014 – og at det er et stort arbejde at administrere 
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indbetalingerne, herunder ift. at rykke de grundejere der ikke har fået betalt. Bestyrelsen har 
undersøgt muligheden for PBS (Nets), men en sådan løsning er meget dyr. Bestyrelsen 
appellerer til, at grundeejerne får betalt deres kontingent rettidigt – f.eks. ved at man opretter 
en automatisk indbetaling i sin netbank.      
 

5. Gravning af rende  
Roskilde Kommune er blevet rykket ift. den rende, der skal graves på strækningen mellem 
Holmehøjen 2 og Holmeager 8 – mhp. at afhjælpe problemerne med vand fra stierne, der 
løber ned på grundene. Arbejdet med at grave renden vil blive igangsat i løbet af marts 
2014.  
 

6. Fælles havedag forår 2014 
Årets første fælles havedag bliver den 4. maj 2014, kl. 10. Nærmere information følger på 
hjemmesiden.   
 

7. Evt.  
Jette følger op på vejbump og overgang til børnehaven.  
 

8. Næste bestyrelsesmøde  
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 12. marts 2014, kl. 19. Der kommer nærmere 
besked om sted for afholdelse af møde. Der skal på dette møde være et dagsordenspunkt 
vedr. trekanterne ved Holmebakken/Holmehøjen.  
    

 
 
 
For referat: 
Heidi Nymand Christensen   
 
 
 


