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                                       Grundejerforeningen Holmehøj 
 
 

Den 22. marts 2014 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. marts 2014  
  
 
Tilstede: 
Jette D., Jette P., Lars, Thomas G., Thomas P. og Heidi.  
 
 

Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen for dagens møde blev godkendt.  
 

 
1. Planlægning af generalforsamling 10. april 2014  

De indkomne forslag til generalforsamlingen blev samlet, og dagsordenen blev udarbejdet. 
Jette D., Jette P. og Heidi genopstiller ikke til bestyrelsen. Suppleant Thomas Pedersen 
ønsker at indtræde som bestyrelsesmedlem.  
 
Aftaler i forbindelse med generalforsamlingen:  

• Thomas P. skaffer brochurer om Nabohjælp – til at dele ud til generalforsamlingen 
    med opfordring om at tilmelde sig ordningen. 
• Thomas G. køber drikkelse og medbringer computer. Thomas udarbejder også en     
    informationsseddel om havedagen, som uddeles til beboerne til generalforsamlingen.  
• Lars medbringer projektor og en liste over beboere i foreningen. 
• Jette D. medbringer ”stemmesedler”.   
• Heidi samler al materialet til generalforsamlingen og sender det ud – på mail eller pr.  
    brev.  

 
De der kan mødes kl. 18 den 10. april.   
 

2. Forespørgsel fra grundejer 
Der er via Roskilde Kommune kommet en henvendelse fra en grundejer, der ønsker at hæve 
koten. Der har været foretaget en nabohøring. Jette D. meddeler Roskilde Kommune, at vi 
ikke har nogen indvendinger ift. ansøgningen.   
 
 

3. Trafiksikkerheden i bebyggelsen og i Gundsømagle generelt 
Der bliver fortsat kørt stærkt i bebyggelsen, og det blev drøftet hvad der kan gøres for at 
nedbringe farten – skilte, chikaner, bump eller lignende. På generalforsamlingen vil der 
være en opfordring til beboerne om at køre ordentligt.    
 
Roskilde Kommune har afsat penge til trafikdæmpende foranstaltninger - bump/chikaner - i 
Gundsømagle. Gundsømagle Landsbyråd er i dialog med Roskilde Kommune ift., hvor de 
nye bump skal placeres.  
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4. Evt.  

Intet under dette punkt.  
 

5. Næste bestyrelsesmøde  
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. april kl. 19. På dette møde skal havedagen 
bl.a. planlægges. Der kommer nærmere besked om sted for afholdelse af mødet.   
    

 
 
 
For referat: 
Heidi Nymand Christensen   
 
 
 


