
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Pileparken, Gundsømagle. Mødet afholdt mandag 
28/3-2023 klokken 18:00 på Rib House, Roskilde. 

Til stede: Sophie, Thomas, Tom, Mathias 

Afbud: John 

Agenda 

 Siden sidst 
o Løst og fast blev vendt 

 Økonomi (Mathias er stand in for John) 
o Regnskab 2021 gennemgået. 
o Budget 2022 gennemgået, og ændringer skal foretages efter mødet, hvorefter nyt budget 

fremlægges for bestyrelsen, blandt andet pga. ny økonomi i vedligehold af det grønne 
område. Siden mødet har vi fået en uopfordret henvendelse fra et andet 
vedligeholdelsesfirma, som vi bør forhøre os omkring en pris fra. 

 Opgaver 
o Grønt område 

 Der skal udarbejdes en fler-årig plan for området. Ifm. generalforsamlingen bedes 
der om input fra alle medlemmer omkring ønskede ændringer til området i en form 
for høringsproces med en fastsat deadline. Herefter udfærdiges en fler-årig plan for 
området, som præsenteres på passende vis. 

 Ny pris på vedligehold af grønt område (mere realistisk) – enkelte usikkerheder i 
aftalen, som Sophie afklarer med firmaet. Derudover forhører Sophie sig hos det 
andet firma, som har meldt sig på banen. 

o Kommune 
 Kontaktperson Anita kontaktes ift. fartdæmpende initiativer – hænger hos Mathias. 

o Snerydning 
 Enighed om at fortsætte nuværende ordning, hvor bestyrelsen har en Messenger 

gruppe, hvor det tages fra gang til gang. 
o Arrangementer 

 Udkast til årsplan – alle bedes melde tilbage hurtigst muligt, om datoerne passer 
@John: Er det dig der tidligere har booket lokalet ved kirken til 
generalforsamling? 

 Generalforsamling + booking af lokale – 31/5 -2022 
 Skt. Hans - 23/6-2022 
 Markedsdag + grill (sensommer) – 27/8-2022 
 Fastelavn 2023 – 18/2-2023 (passer fint med kirkens timing 2022. 

 Derefter kommunikation af vigtige datoer til hele foreningen via indkaldelse til GF, 
facebook, hjemmeside og mail 

 Vi skal også omdele indkaldelser til generalforsamling – forslag om at aftale en dag, 
hvor vi gør det samtidig på forskellige ruter, og slutter af med en sodavand eller 
lignende. 

o Hjemmeside 
 Opdateres med fotos af bestyrelsen – Sophie mangler at sende til Tom, Thomas 

behøver ikke, da han udtræder af bestyrelsen til generalforsamlingen. 



 Referater og andre dokumenter lægges op for de seneste 5 år – resten i Google 
Drev – Tom mener at alt er uploadet, vi skal have gennemgået om der mangler 
noget. Derudover skal vores referater fra bestyrelsesmøder (efter denne bestyrelse 
er tiltrådt) uploades. @Tom står for dette. 

 Side med info om det grønne område oprettes – sammen med info om 
høringsproces. Mathias og Sophie laver en tekst til dette. Tom undersøger om vi 
kan få lavet en formular, hvor medlemmer kan skrive navn, adresse, mailadresse og 
idéer til det grønne område 

 GDPR-dokumentet skal findes, så det kan lægges på den nye hjemmeside – @Tom: 
Er det lagt op? 

 Andre forslag? 
 Kan vi lave en besøgstæller, så vi ved hvor meget hjemmesiden bliver 

brugt? 
 Kan vi lave en pop-up der ønsker mailadresse fra medlemmer? 

o Facebook 
 Når nyt kommer på hjemmeside, skrives det på facebook 

 Eventuelt 
o Vi skal samle mailadresser ind fra beboere/medlemmer ved alle lejligheder; evt. målrettet 

indsamling ved hjælp af personligt fremmøde, konkurrencer ifm. arrangementer etc. 
 Konkurrence til generalforsamling, Skt. Hans etc. – lodtrækning hvor man kan vinde 

2 flasker vin, hvis man har afleveret sin mailadresse 
o Kontakt til skoven er mulig, ved behov – John har kontaktoplysninger 

 


