
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 

 Holmehøj – onsdag d. 23/4 2014 

 

Mødt: Thomas G, Thomas P, Lars, Betina, Ida, Gitte, Anja 

Ej mødt: Susan (havde meldt afbrud grundet arbejde) 

1. Konstituering af bestyrelsesposter 
Efter generalforsamlingen d. 10/4-14 var følgende bestyrelsesmedlemmer valgt: 
Thomas Pedersen, Lars Green, Betina Pedersen, Ida Bjerrum, Gitte Wolder, Anja Rosfeldt og Susan 
Nørskov-Jensen. Formand Thomas Gross blev desuden også valgt. 
 
Følgende poster blev besat: 
 
Formand: Thomas G 
Næstformand: Thomas P 
Kasserer: Ida 
Sekretær: Betina 
Bestyrelsesmedlemmer: Anja, Lars 
Suppleanter: Gitte, Susan 

2. Opfølgning på Generalforsamling 2014 
Thomas G informerede de ”nye” medlemmer om status på etablering af jordvold ved Holmevej. 
Desuden blev hegnet omkring søen debatteret. Der havde været lidt korrespondance med Roskilde 
Kommune omkring evt. dispensation til etablering af hegn. Thomas G følger op på dette. 

3. Havedag/arbejdssøndag d. 4/5-14 
Diverse praktik omkring den nært forestående havedag blev debatteret. Det blev besluttet at inkludere 
”trekanten” ved Holmehøjen/Holmebakken på havedagen også. Denne fyldes med jord og der bliver 
sået græs; den rist der er i ”trekanten” omkranses af nogle sten. Jorden tages fra den overskydende 
jord fra stien ved Holmeager/Holmehaven.  Ydermere skal der oprenses stier (fra Holmeager 16 til 
Holmeager 2). Arbejdsfordelingen til forberedelse blev: 
 
 - Ida kontakter Anders Wamsler vedr jordkørsel og evt. levering store sten til at lægge på hjørnet af 
Holmehøjen ved den ”manglende rundkørsel” 
 - Thomas P indkøber græsfrø og søsten til brug i ”trekanten” 
 - Thomas G og Lars makerer hvor stien mellem Holmeager/Holmehaven skal være. 
 - Gitte undersøger om det er muligt at skaffe en fræser til brug i ”trekanten” 
 - Anja og Thomas P sørger for bespisning 
 - Thomas G har drikkevarer (”rester” fra generalforsamlingen) 
 - Susan har allerede leveret invitationer til dem der ikke var på generalforsamlingen 
 
Derudover blev det besluttet at det bliver godt vejr d. 4/5 og at det bliver rigtigt dejligt at se et stort 
fremmøde  



4. Evt 
Der var kommet 2 henvendelser fra et medlem. Disse blev behandlet af bestyrelsen. 
 
Thomas P havde undersøgt muligheden for en sponsorlegeplads i området. En sådan legeplads vil være 
gratis for foreningen at etablere, men har en vedligeholdelsesudgift pr. måned i et antal år. Det blev 
besluttet at Thomas P og Anja undersøger nærmere omkring placering af en sådan legeplads et sted i 
området. Det blev yderligere debatteret at evt etablere pentanquebane og/eller fitnessområde i 
forbindelse med en sådan legeplads. Endelig vedtagelse af etablering blev ikke besluttet, idet dette 
skal vedtages af medlemmerne på en generalforsamling.  
 
Det blev (igen) påpeget at der køres for stærkt i området. Thomas G undersøger med Roskilde 
Kommune/Politiet om det er lovligt at vi selv etablerer fartbump/chikaner; hvordan påvirker dette 
snerydning til vinter; kan der evt komme ”rigtige” skilte op med fartbegrænsning/”legende børn-skilte” 
 
Thomas P informerede desuden af vejen Pileholmen skifter navn til Bøgeholmen fra d. 12/5-14 
 
Næste bestyrelsesmøde blev sat til onsdag d. 18/6-2014 kl 19.00 


