
E/F Dommervænget 4-14, 

4000 Roskilde, 

Bestyrelsen. 

(JOB/job).      08 FEB 2021. 

 

 

Ordinært Bestyrelsesmøde. 

Torsdag den 07 JAN 2021 kl.1900, 

Dommervænget 4.E, Kælder, Bestyrelseslokalet. 

Navn:   Funktion:  Status: 

Jørn Boss   Formand & Sekretær.  X 

John Hansen  Næstformand.  X. 

Hanne Maymann  Bestyrelsesmedlem.  X 

Hanne Toft   Bestyrelsesmedlem.  X 

Jens-Erik Rønne Pedersen Bestyrelsesmedlem.  X 

Hanne Trebbien  1. Suppleant.  X 

Graves Lauridsen  2. Suppleant.  X 

Dagsorden: 

1. Bygninger- og vedligehold. 

(a) : Nyt fra Vedligeholdsudvalget: 

Intet nyt. Næste møde afholdes 130121 kl.1900. 

(b) : Altaninddækninger: 

Jørn og Lars har gået en runde i E/F og resultatet blev 9 lejligheder som 

skal have brev fra E/F om manglende vedligeholdelse af deres 

altaninddæknining/ brev om,  at deres altaninddækning er så dårligt 

vedligeholdt, at de skal have brev om at de skal fjerne altaninddækningen. 

Vedligeholdsudvalget gik en runde den 061220 og den 291220 modtog Jørn 

resultatet af deres inspektion. Hvor Jørn og Lars havde 9 lejligheder der 

skulle have brev omtalte Vedligeholdsudvalget nu 17 breve som skulle 

udsendes, heraf 9 breve om fjernelse af altaninddækningen! Jørn og Lars 

går derfor en ny runde og gennemgår snarest herefter deres resultat med 

Vedligeholdsudvalget. 

 



(c) : Hovedrengøring.: 

Der var bred enighed i bestyrelsen om at vi skal sørge for hovedrengøring 

hvert år, men der var ikke enighed om den måde det nye firma havde løst 

opgaven for os sidste år. Når vi næste gang skal indhente tilbud skal det 

ikke være prisen der vægtes højest – men også kvaliteten af det 

udførte/tilbudte arbejde. 

 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde. 

Ingen bemærkninger. 

3. Administration (Real Administration). 

Ingen bemærkninger. 

4. Ejere og beboere. 

Ingen bemærkninger. 

5. Daglig vedligeholdelse (JR Park). 

Ingen bemærkninger. 

6. Grønne områder. 

Hanne-M oplyste, at der snarest vil blive indkaldt til møde i Grønt Udvalg. 

7. Færdselsarealer. 

Den etablerede private p-kontrol via firmaet COPARK som AB havde indført 

ved Blok-28 på vores private fællesvej er åbenbart stoppet igen idet diverse 

skilte er taget ned. Da vi i E/F – efter ansøgning – i 2016 af den vejansvarlige 

myndighed fik tilladelse til at etablere privat p-kontrol via CITY P-SERVICE 

A/S, var det i vores nyligt etablerede p-båse mellem vores garageblokke 

m.m. og ikke på den private fællesvej ”Dommervængebuen” fra Blok-22 til 

Blok-28! 

Nogle af vores medlemmer har henvendt sig til bestyrelsen angående de p-

bøder de har modtaget fra det private p-firma COPARK, og dem har vi hjulpet 

med at klage over disse bøder til COPARK samt indgive klage til det nyligt 

etablerede Parkeringsklagenævn. Vi/de forventer alle, at vi/de vinder de 

indbragte sager… 

 

8. 8. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. 



9. Fastsættelse af næste møde. 

Næste møde blev fastsat til Torsdag den 04 FEB 2021 kl.1900. 

 

 

 

 

 

Refereret 

af 

Jørn. 

 

 

 

 


