
 
Dagsordenspunkt Bemærkninger 

Velkomst, dagsorden og valg af referent Bestyrelsesmødet den 20. juni 2017. Der blev budt 
velkommen og Torben blev valgt som referent. 

Overtagelse af Holmelunden og Kærholmen Kontrakterne er klar og bliver afsendt til Anders og 
Jørn snarest. Formanden har bolden. 

Jordopfyldning i græsrabatter Holmeager, Holmehaven og Kærholmen samt 
hjørnet ved Holmehøjen/Bøgeholmen fyldes op med 
jord i rabatterne og der sås græs. Bøgeholmen 
afventer grundet regnvandsrender. Holmebakken 
afventer da der indhentes tilbud på put-on-top til 
græsrabatterne.  
Kim/Charlotte kontakter De Grønne Smølfter. 

Bankskifte AL Bank er i gang med at oprette konti og melding 
fra banken afventes.  

Grundmodul – endelig beslutning Det er for dyrt ift. vores behov og bestyrelsen har 
nedstemt forslaget.  

Møde med Roskilde Kommune 22 juni Roskilde kommune har indkaldt 
grundejerforeningen til møde ang. terrænregulering 
i foreningens fællesområder. Flere medlemmer fra 
bestyrelsen samt formanden deltager på mødet.  

Havedag 2017 Opgaver  
- Rengøring og tilretning af beplantning i 

bedene nord for holmebakken. 
- Indsamling og oprydning af affald i området 
- Vinterpinde skal genopsættes/nye opsættes 
- Etablering af sti til Holmelunden fra 

eksisterende sti 
Dato – Søndag den 10. september kl. 10-13 
 
Arrangement – vi har drøftet bespisning af 
havefolkene og et arrangement for børnene. 
Bestyrelsen koordinerer med 
arrangementsudvalget. 
Formanden udsender mail til medlemmer om dato 
og sætter det på hjemmesiden. 
Anja/Michael samt arrangementsudvalget forestår 
invitation og arrangementet.  

Betonklods ved indkørslen til Holmehøjen / 
Holmevejen i stil med det der står ved Holmebakken 

Status på tilladelser mv. 
Roskilde Kommune vender tilbage ang. tilladelser. 
Kim følger op. 

Opbevaring på fællesarealerne Det er konstateret at der bliver smidt haveaffald ud 
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på områder, som ikke er ejet af foreningen. 
Foreningen kan ikke gøre noget ved dette, da det 
ikke er foreningens arealer. Der indskrives på 
hjemmesiden, at anvendelse af foreningens arealer 
til haveaffald ikke er i orden. 
Formanden laver et skriv på hjemmesiden. 

Næste møde aftale og dato og sted Onsdag den 23 august kl. 19. 

Evt. - Velkomstskrivelse rundsendes af 
kassereren, til nye grundejere når vi får 
deres kontaktinfo 

- Status på Give sagen omkring entreprenørs 
betaling af regning for udbedring af skader 
ved Holmehøjen/Holmevejen 

- Ukrudtsrydning i bedene syd for 
Holmebakken samt på Kærholmen og 
Bøgeholmen. 

- Kærholmen 9 – status på grund ejet af Fors. 
- Færdiggørelse af græsareal ved Holmevej ud 

for Holmehøjen 2 – drøftelse på næste 
møde. 

  


