
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Pileparken, 29/11-22 

Afholdt hos Tom, med mad fra Gundsømagle Pizzahouse 

Til stede: Tom, John, Kevin, Mathias 

Afbud: Sophie 

 

Siden sidst: 

 Info om forestående skift til Nykredit, i stedet for Nordea, underskrift fra hele bestyrelsen er sat på 
papirerne (John går forbi Sophie for at få hendes) 

 Info om vandhane på det grønne område, som bliver sløjfet ifm. nye vandrør på Piledyssen 
 Sophie mangler at sende billede til Tom, til brug på hjemmesiden 

 

Økonomi: 

 Ikke det store siden sidst 

 

Opgaver: 

 Halv-års status ud efter 29/11  grønt område, mailadresser (+konkurrence/lodtrækning), info om 
trafik, fastelavn, markedsdag og generalforsamling 

 Velkomst-brev til nye beboere 
 Grønt område: Formular klar, tekst skrives, printes og omdeles og sendes på mail + lægges på 

facebook  Mathias laver udkast sammen med halvårs-skrivelse 
 Kommune: Fortsætter dialogen 

 

Arrangementer: 

 Fastelavn: Søndag 19/2. Vi afholder lørdag 18/2 – klokken 10:00.  
o Invitation laves – OBS: Tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb, alder på børn skal 

angives, vi forbeholder os retten til at aflyse ved for få tilmeldinger. Tilmeldingsfrist 31/1-
2023 (John) 

o Bedsteforældre kan tage børnebørn med etc. 
o Stativ skal bygges 
o Tønder skal købes 
o Slikposer skal købes 
o Fastelavnsboller købes 
o Varm kakao + kaffe 
o Kroner skal købes 
o Kølle 
o Bedste udklædning? 

 Markedsdag: Lørdag 13/5 



o Kort info laves til halv-års status 
 Generalforsamling: Tirsdag 18/4 

o Kort info laves til halv-års status 
o Bestyrelsesmedlemmer på valg – ønskes der genvalg? 

 

Hjemmeside: 

 Facebook: ”Vidste du at”-kampagne; f.eks. ”mød bestyrelsen”, ”snerydning”, ”mødereferater” osv. 
– skal planlægges og udføres (Kevin) 

Eventuelt: 

 Kommende møder:  
o 31/1 – 19:30 uden mad – Hos John 

 

 Diskussion omkring lokalplan: 
o Overordnede tanker præsenteres på generalforsamling 
o I indkaldelsen opfordres medlemmer til at melde sig til en ad-hoc arbejdsgruppe 
o Efter generalforsamlingen køres en møderække med arbejdsgruppen, som skal munde ud i 

konkrete forslag til ændringer, som kan afleveres til lokalpolitikere/kommunen 
o På mødet 31/1 brainstormes i bestyrelsen omkring mulige emner der skal behandles 

 

 Der følges op på kontrakt med Egedal Ejendomsservice omkring det grønne område – skal der 
genforhandles? 


