E/F Dommervænget 4-14,
4000 Roskilde,
Bestyrelsen.
(JOB/job).

28 NOV 2021.

Ordinært Bestyrelsesmøde.
Onsdag den 10 NOV 2021 kl.1900,
I Blok-4.E, Kælder, Bestyrelseslokalet.
Navn:

Funktion:

Status:

Jørn Boss
John Hansen
Hanne Maymann
Jens-Erik Rønne Pedersen
Graves Lauridsen
Hanne Trebbien
Nina Køhler

Formand & Sekretær.
Næstformand.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
1. Suppleant.
2. Suppleant.

X
X
X
X
X
X
X

Dagsorden:
1. Bygninger og vedligehold.
Nyt fra Vedligeholdsudvalget.
Intet bemærket.

2. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.
3. Administration (Real Administration).
(a) : Evaluering af GF-2021.
Bestyrelsen var tilfreds med forløbet af GF selvom vi
kunne have ønsket os, at flere af medlemmerne havde
deltaget. De åbne spørgsmål der fremkom på GF vil
blive undersøgt og besvaret via vores hjemmeside:
www.efdv.org
(b) : Konstituering efter GF.
Bestyrelsen besluttede at vi fortsætter med den
nuværende konstituering med Jørn som Formand &
Sekretær og John som Næstformand.
Konstitueringsaftalen blev underskrevet og vil blive
tilsendt Anja fra Real Administration.
(c) : Mødeplan for 2021-22.
Bortset fra første møde i NOV-2021 besluttede vi at
fortsætte med at vi afholder møde den første torsdag i
måneden. Revideret mødeplan tilgår snarest fra Jørn.
(d) : Revision af Bestyrelsesmappen.
Jørn sørger snarest for at diverse oplysninger/papirer
med mere i mappen bliver opdateret. Nina har

modtaget en bestyrelsesmappe fra det afgåede
medlem Hanne Toft.
(e) : Fordeling af arbejdsopgaver pr. 01 NOV 2021.
Blev gennemgået og gav ikke anledning til de store
ændringer. Jørn sørger snarest for at der tilgår en
revideret udgave. Jørn spurgte om denne oversigt
skulle optages på vores hjemmeside – hvilket der ikke
var stemning for i bestyrelsen.
(f) : Bestyrelsesgodtgørelse for 2020-21.
Jørn har indberettet beløbene til Anja og alle skulle
forhåbentlig have modtaget deres ”apanage”…
(g) : Manglende foto at det nye medlem Nina.
Hidtil har det været Pia der har sørget for billeder til
vores hjemmeside, men Nina klarer det selv og sender
det til vores webmaster Hanne Toft.
4. Ejere og beboere.
Intet bemærket.
5. Daglig vedligeholdelse (JR Park).
Det har tidligere været nævnt, at vi påtænker at der skal
lægges flis mellem de beplantninger der er tilbage foran
Blok-4. Vi enedes dog om at vente med dette og eventuelt
ændre dette til en belægning mage til den der er ved

opkørslen til garagerne ved Blok-4 (”bjergvejen”…). Jørn
informerer Lars om dette.
6. Grønne områder.
Hanne-M fra Grønt Udvalg omtalte følgende:
Plantning af nye træer foran Blok-10 som erstatning for dem
vi fjernede på grund af de farlige pigge med mere – status ?
Jørn svarede, at de er bestilt via Lars og JR Park.
Gammelt hærværk på den runde beplantning mellem Blok-4
og Blok-6 – status ? Jørn orienterer Lars og JR Park om dette.
Døde planter i hækken foran Blok-14 – status ? Jørn svarede
hertil, at området er beset af både Lars og JR Park og
udbedring skulle være undervejs.
Ved Blok-14 ønsker Grønt Udvalg at hortensia udskiftes med
Lavendler. Aktion hertil via Lars.
Naturlegeplads : De små rækker af lavendler bør ifølge
Grønt Udvalg fjernes. Aktion herpå via Lars.
Manglende træ på hjørnet ved Blok-14 – status? Aktion via
Lars.

7. Færdselsområder.
Kontakt til City P-Service A/S om eventuel fornyelse af alle
vores P-tilladelser. Den nuværende ordning ”kører” nu på 5
år hvorfor det ville være hensigtsmæssigt at foretage en
total udskiftning, som skal være gældende fra 01 JAN 2022!
Jørn skriver til City P-Service A/S og forhåbentlig har vi svar
til næste bestyrelsesmøde den 02 DEC 2021.
8. Eventuelt.
Intet bemærket.
9. Fastsættelse af tidspunkt for næste møde.
Næste møde blev fastsat til Torsdag den 02 DEC 2021
kl.1900.

Hilsen
Jørn.

