
  Grundejerforeningen   

                         ”Vipperød Frugtplantage” 

 

Dagsorden 24/5-21 
Klokken 19.00 – 21.00 hos Gurli 

Til stede: Anne-Grethe, Jan, 
Niels, Gurli & Morten 

 
Godkendelse og underskrift af referat 
 

 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 

 
Meddelelser fra formanden 

• Medlemshenvendelser 

• Administrative beslutninger 

• 3. mands henvendelser 

• Eksterne møder 

• Hjemmesiden 

• Andre 
 

BH 1+39: Jan følger op på færdiggørelse af 
rabat. Niels følger op på stophane. 
 
Henvendelse ang. øget støj fra Roskildevej, 
og grundejer har anmeldt det til Kommunen. 
Vi har ingen indvendinger mod opsætning af 
støjvæg. Bestyrelsen ansøger kommunen 
om tilladelse. 
 
Henvendelser omkring El-ladere i KVP. 
Bestyrelsen henstiller til, at KVP selv 
opretter arbejdsgruppe og bliver enige om 
koncept og betaling. Jan svarer på 
henvendelse, hvor der ligges op til, at KVP 
selv finder en læsning. 
 
Svar til BH29. 
 
Trafik i BH – Jan har svaret. 
 
Plankeværk BH3: Der er sat levende hegn 
op mod vejen – så alt er vel! 
 
Græs ud for KVP 14: Birketræer fjernes og 
sten bliver rykket længere ud mod hjørnet. 
Jan svarer. 
 
Henkastning af haveaffald på fællesområder 
(inklusive voldene) diskuteret. Det tages op 
på generalforsamling. 
 
Bænke i fællesområdet: bestyrelsen 
vurderer at vi har nok vedligeholdelse på 
eksisterende bænke. 
 
ÆH 16: ønske om fældning af egetræer. 
Generelt mener bestyrelsen at egetræer 
ikke skal fældes; men vi overvejer hvordan 
volden mod banen skal vedligeholdes. 
 
6 ekstra græsstykker er kommet med i den 
almindelige vedligeholdelse 
(”hjørneområder” i Blommehaven). 
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Meddelelser fra kassereren 

• Budget/regnskabsopfølgning 

• Likviditet 

• Restancer 

Praktisk taget alle har betalt kontingent – og 
oven i købet til tiden!  

 
1 Sikring af veje stier. 
 

Intet 

 
2 Fælleshus 
 

Status renovering: 

• Vi mangler maling af garagens ene 
side. 

Afventer: 

• Nye vinduer 

• Det overvejes at nedlægge det ene 
toilet på 1.sal og renoverer det andet. 

• Renovering af indvendig trappe 

• Tagrende utæt - skal skiftes 

• “Portdør” ud mod roskildevej skal 
fjernes og mur repareres. 

• Serviceholdere fælleshus. 

 
3 Facebook og Hjemmeside 
 

Intet nyt. Niels bliver ny FB ansvarlig       

 
4 Legeplads 
 

Bord/bænk sæt ved legepladsen ved 
Fælleshuset skal skiftes. 

 
5 Løbende udskiftning af træer 
 

Birk fældet ved ÆH25 og æbletræ plantet. 

 
6 Andet 
 

Nabohjælpsskilte - opsættes ved undergangen 
ved stationen, ved æblehaven og ved 
Kildevangsvej - er sat op, der er bestilt 4 ekstra. 
Kommer i Juni 
 
Afventer ny dato for hjertestarterkursus. 

 
7 Beskæringsplan 

 

 
18/19 område 1 - afsluttet 
19/20 område 2 + område 4 langs Roskildevej 
afsluttet 
20/21 - Område 2 fra KVP 142-150. Der startes 
op på område 5. 
21/22 -  

 
8 Generalforsamling 2021 
 

Dato for generalforsamling: 12-08-2021 

 
Ventelisten: 
 

 
Serviceholdere fælleshus. 
 

Eventuelt 
Nye projekter eller tiltag? 

Alle originale referater fra generalforsamlingerne 
skal ligge hos Niels i underskreven stand. 

 
Blomsterstriber i græsstykke mod Roskildevej 
og Kildevangsvej mod banen 
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Trailerparkeringsplads ved varmecentralen. 
Niels kontakter Hjertebjerggaard. 

Næste møde 

Udkast til mødeplan 
12 August 2021 – Generalforsamling 
26 August 2021 – Niels  
Oktober 2021 – Jan 

 
Referatet godkendt af: 
 
 
 
Niels O. Dvinge  Gurli Hansen  Jan Hansen 
 
 
 
Morten Skovrup  Anne-Grethe Pedersen 


