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Grundejerforeningen Potentilvej 
Referat af Bestyrelsesmøde den 15.06.2022 

Sted: Hos Lise 

Til stede: Réne, Lise, Per, Henrik Friis, Henrik Smedegaard 

De overordnede punkter er den oprindelige agenda for bestyrelsesmødet. Referatet er indlejret som 
underpunkter nedenfor. 

 Opfølgning – generalforsamling  
 Generel evaluering af generalforsamlingen 

 Bestyrelsen synes samlet set, at generalforsamlingen forløb rigtigt fint med 
flot fremmøde og ser ikke det store behov for ændringer næste gang. 

 
 Siden sidst:  

o Overordnet Grundejerforening – Dialog om deltagelse?  
 Bestyrelsen vil holde fortsat kontakt til den overordnede grundejerforening.  
 Oprensning af sø afventer sæson – Efter 15. august 2022 

o Flemming Bruun har slået græsset under spindelvævet og skiftet rådne brædder på 
bænkene. Bestyrelsen takker for dette. 

 
 Opgavelisten 

o Gennemgang af opgaver 
 Vedtægtsændring DOOG så kun medlemmer af de enkelte grundejerforeningers 

bestyrelser der kan indgå i DOOG bestyrelsen 
 Dette igangsættes efter sommerferien. Rene er ansvarlig. 

 Nedtage Spindelvæv 
 Dette igangsættes efter sommerferien. Per laver opslag i DOOG Facebook 

gruppe. Vi forestår kr. 5000 og nedtagning og ser om nogen bider på. 
 Ny kontrakt med BS Landskabspleje 

 Rene er ansvarlig og opgaven igangsættes snarest muligt 
 Hjertestarter 

 Henrik Friis er ansvarlig og undersøger mulighederne for en hjertestarter. 
 Kort med oversigt over nærmeste hjertestartere ligger på hjemmesiden 

 Ensartede affaldsskjulere 
 Rene lægger et billede af Lise’s og Flemmings affaldsstativ på hjemmesiden 

til inspiration 
 Uofficiel genvej ved nr. 11 - Etableres / ignoreres 

 Bestyrelsen kigger på dette punkt når de andre opgaver er håndteret 
 Betongræssten foran hus med græsrabatter - P-pladser 

 Lise undersøger hvad etablering af betonsten ved stikvejene kostede i 
2016. Bestyrelsen vil herefter vurdere om der skal arbejdes videre med 
dette 

 Foreningsrabat - Flügger - andre? 
 Dette ligges på hjemmesiden 
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 Nabohjælp – opfordring 
 Per bestiller materiale til dem i foreningen der ikke allerede har nabohjælp 

og uddeler. Dette gøres inden sommerferien 
 P-forbudt skilt på vendeplads ved Gl. Bygade 

 Bestyrelsen kigger på dette punkt når de andre opgaver er håndteret 
 Hastighed på Potentilvej - skiltning mv. 

 Bestyrelsen kigger på dette punkt når de andre opgaver er håndteret 
 Yderligere information fra Høje-Taastrup Kommune vedr. området omkring 

Potentilvej / Kraghave 
 Rene har lagt informationer på hjemmesiden. 

 Vejen og lapning 
 Rene har dialog med kommunen om lapning af huller 
 Rene har haft dialog med bestyrelsen af Løvefodvej som har fået lappet 

revner for nyligt af et firma fra Karise. Det undersøges hvad det vil koste. 
 Bestyrelsen har besluttet fremover at opkræve kr. 500 for at levere info til 

ejendomsmæglere ved salg 
 

 Grønne arealer 
o Opdatering BS Landskabspleje  

 Intet yderligere at bemærke i forhold til opgavelisten 
o Legepladsen  

 Status 
 Årets første legeplads rapport er lavet og næste laves i efteråret 

 Reparation 
 Christian er ved at kigge på at reparere plastikafskærmning på gyngerne 

 
 Økonomi (Lise)  

o Budget  
 Der har været kontingent indbetaling i juni. Rene skriver reminder email med 

gentagelser af den nye konto. 
o Indeståender på konti 

 Driftskonto: kr. 179.057 
 Vejfond: kr. 517.346 

 Nyhedssider 
o Hjemmeside (Rene)  

 I fuld gang med restrukturering. 
 Forslag til forbedringer modtages gerne. 

o Facebook gruppe (Per) 
 Det er ændret så man skal besvare om man bor på Potentilvej og hvilket nummer 
 Forslag til en mere aktivitetsbaseret Facebook gruppe modtages gerne 

 
 Eventuelt 

o Intet at bemærke 
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 Næste bestyrelsesmøde 
 

o Efter sommerferien den. 12. oktober 2022 kl. 19.00 hos Per i nr. 23 


