
Grundejerforeningen Åtoften, 2990 Nivå 

Bestyrelsesmøde 12 Marts 2009 kl. 18.30 hos Martin  
 

Deltagere 
Inviterede Ralf Grimsehl (RA), Martin Hilsted (MH), Leif Egeholm (LE), Jesper 

Bakka (JB) 
  
  
Dirigent Leif Egeholm (LE) 
Referent Leif Egeholm (LE) 
  
Afbud Jacob Mortensen (JM) 

 
Dagsorden og referat 
Nr Emne 
1 Kommentarer til seneste referat 

Alt ok 
Næste møde(r) 
Torsdag 7.maj 2009 

2 Bestyrelsen 
• Arbejdsgrundlag for arbejdsgrupperne 

Stadig udestående, Leif tager initiativ til møde med ombygningsgruppen 
 

3 J.K. Ejendomsservice 
• Opfølgning på rørbrud – pris og fremtidig forsikring 

Leif sender indscannede tegninger til Ralf, som har kontakt med 
forsikringsselskabet. 

• Traktor, overførsel af leasingaftale 
Ralf udfærdiger midlertidig aftale om at JK overtager forpligtelserne. 

• Traktor og fremkommelighed – skal der rettes henvendelse til husejere for at 
bringe forhaverne i orden? 
Leif skriver opslag på hjemmesiden. Hvis der efter 14 dage fortsat er problemer 
skrives der brev til de pågældende grundejere, om at bringe forholdene i orden, 
ellers sætter bestyrelsen en gartner til at bringe det det i orden for grundejers 
regning. Udgangspunktet er at traktoren skal kunne feje hele klinkearealet. 

• Porten er fortsat svær at låse.  
Leif tager kontakt til låsesmed for at få et tilbud på forbedring. 
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Nr Emne 
4 Økonomi 

• Regnskab fra Fælleshuset – skal udføres og publiceres. 
Ralf giver beskeden videre til revisoren. 

• Oversigt over budget i forhold til anvendte midler fsva Grøn Gruppe. 
Bliver opgjort i forbindelse med kvartalsopgørelsen 31.marts. 

• Restancer? 
Én enkelt restant, rykker er sendt ud. 

• Afskrivning af gamle restancer 
Knap 8.000 kr afskrives – det er ikke muligt at finde frem til de anslået tre 
restanter, som muligvis ikke engang selv ved det. 

• Øvrig økonomi 
Serviceaftale på kopimaskinen er opsagt med virkning fra 11.1.2011. (koster 
2000 kr om året). 

 
5 Beboerhenvendelser 

• Græsarealet langs blok 1 og 2 (mod Kalvehaven) er efterhånden blevet et 
populært hundetoilet. Har vi nogen regler om hundeluftning i Åtoften, kan vi 
f.eks. via hjemmesiden bede hundeluftere om at samle efterladenskaber op efter 
deres hunde? 
Det er svært for bestyrelsen at gøre noget aktivt, udover at sætte opslag på 
hjemmesiden. Der findes ikke umiddelbart nogen regler, men bestyrelsen 
overvejer om der skal udfærdiges regler om at hunde skal føres i snor. 

• En beboer er utilfreds med at der ikke kommer information ud på skrift. 
Jævnfør tidligere om samme emne så kan bestyrelsen ikke påtage sig dette 
arbejde. Der opfordres igen til at naboer hjælper til med at formidle information til 
de fire beboere der ikke har adgang til Internet. 

• Henvendelse om bedre snerydning ved blok 19. Leif tog umiddelbart efter 
kontakt til JK som allerede var i gang med at udbedre det pågældende sted. 

• Henvendelse ifm reklame fra TDC om Home Duo. Er det noget vi kan bruge, og 
er tiden i det hele taget moden til at udskifte vores gamle system. 
Undersøgt af Leif: TDC Home Duo indeholder slet ikke TV. Det er Home Trio, 
som koster 6.284 kr om året i fast ydelse, hertil 29 øre per opkald samt 35 
øre/minut til fastnet og mellem 75 øre og 1,30 kr/minut til mobilnumre. 
Indeholder omtrent samme TV pakke som vi har i dag. Skal man have dækning 
til flere TV skal man udvide med ekstra modtagere til 708 kr. pr stk pr år. Der 
skal muligvis etableres ny kabling først, pris ukendt. 
Vores nuværende kabel TV koster til sammenligning 3360 kr om året. 
Leif har fortsat udestående med at snakke med antennegruppen. 

• Henvendelse om at varmeregulativet mangler på hjemmesiden. 
Jesper tager kontakt til Ole Kongslev. 

• Henvendelse om at montere udvendig belysning der ligner det øvrige i ny 
bebyggelse. 
Godkendt, Ralf giver besked tilbage til husejeren. 
 

6 Større vedligeholdelsesarbejder 
• Skorstenen på fælleshuset smuldrer en del. Det bør undersøges om den bør 

fjernes eller kræver vedligeholdelse så den ikke er til fare. 
Martin undersøger. 
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Nr Emne 
7 Grønne områder / fællesarealer 

• Der er fortsat én handicapplads mere end der reelt er behov for. Skal den 
nedlægges? 
Pladsen bevares, dvs. vi fjerner ikke markeringen i asfalten. Leif undersøger 
hvad det vil koste at få et skilt der kan sættes op midlertidigt, hvoraf det fremgår 
at pladsen godt må bruges generelt. 

• Er de større arbejder endeligt afsluttet og regningerne modtaget/betalt? 
Alle regningerne er betalt for de grønne arbejder. 

• Nye mål og basketball net – status? 
Martin fortsat på opgaven. 

• Retablering af platform ved boldbane – udført. JK er blevet bedt om at fylde 
sand/jord i de rør der står tilbage fra platformen på volden mellem boldbanen og 
legeområde, samt fjernelse af en gammel svelle der ligger på volden. 

• Skal der anskaffes nogle gamle traktordæk til ”jorden er giftig” leg? 
Ralf spørger JK om de kan finde et gammelt dæk. 

• P-plads ved tennisbane trænger til lapning af huller i asfalten. Anslået pris cirka 
5.000 kr. 
Arbejdet sættes i gang så snart vejrforholdene tillader det. 

 
8 Affaldspladsen 

• Beholder til småt affald i jern/metal-rummet. 
Ralf kontakter JK 

• Nye bure til elektronikaffald – halvtaget må fjernes. 
Ralf kontakter JK 

• Nøgle til affaldsrum til Renoflex, så de kan komme til (Leif/Molander) 
Leif’s opgave.  

• Dørene ind til affaldsrummene har svært ved at lukke. Der afsættes penge på 
næste års budget til at vedligeholde affaldsrummets døre. 

 
9 Om- og tilbygningssager 

• Åtoften 62 – karnap 
Der blev afholdt møde med Fredensborg kommune samt bygherre 29.januar 
2009. Af mødet fremgik det at kommunen ville prøve at få punktet behandlet på 
planudvalgsmødet medio marts. Det lader dog ikke til at ske, idet det ikke 
fremgår af den offentliggjorte dagsorden pr 12.marts 2009. Vi har orienteret 
vores advokat og bedt hende om at følge op på sagen igen, da en afslutning er i 
alle parters interesse. 

• Åtoften 86 (tag, nedløbsrør og skader på klinker) 
Intet nyt fra Jacob. Bestyrelsen anser ikke sagen som afsluttet. 
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10 Fælleshus 

Leif og Martin har haft møde med Fælleshusgruppen 25.1.2009. Der er flere 
punkter: 
• Der ønskes mere præcise retningslinjer for hvem fælleshuset må udlejes til og i 

hvilke tilfælde det er så generelt åbent for Åtoftens beboere at der ikke skal 
betales for benyttelsen. 
Bestyrelsens fortolkning er at hvis et arrangement kun er for Åtoftens beboere 
(og for alle Åtoftens beboere) er det gratis. Hvis et arrangement også er åbent 
for folk uden tilknytning til Åtoften skal der opkræves betaling. Udgangspunktet 
er altså et skøn af, om det er et ”Åtoften-arrangement” eller ikke.. 
Det er svært at komme med helt præcise regler. I første omgang må 
fælleshusgruppen fortolke. Ved tvivlstilfælde må bestyrelsen konsulteres. 

• Præcisering af at ingen anvender fælleshuset uden om fælleshusets 
koordinator (pt. Lotte Steen Hansen). Trods udskiftning af nøgler er der fortsat 
nogen der anvender kaffemaskinerne fra tid til anden. Hvis det er JK eller lign. 
så stiller vi gerne en kaffemaskine op på kontoret. 

• Præcisering af at udlån af stole og borde ikke omfatter noget som helst andet 
fra Fælleshuset, det vil sige, ikke anvendelse af service, kaffemaskiner, 
køleskab og opvaskemaskine. Prisen for udlån af stole og borde er sat så lav at 
det ikke er rimeligt at ulejlige fælleshusgruppen med at skulle kontrollere 
rengøring af fælleshuset og optælle service. 

 
11 Varme 

• Opfølgning på muligt løbske målere. 
• Varmestatistik. Er grafen lagt på hjemmesiden? 

Jesper sætter den på hjemmesiden. 
• Brunata har fremsendt kopier af bilag for samtlige nye installationer med nye 

målernumre. Placeres i arkivet i varmecentralen når Leif har indtastet data i et 
regneark. 

 
12 Vedtægtsgruppen 

• Jacob har taget kontakt til vedtægtsgruppen med henblik på assistance med at 
få renskrevet vedtægterne så de kan sendes til tinglysning. 

 
13 Antennegruppen 

• Intet at berette 
14 Hjemmeside 

• Jesper tager kontakt til Claus Andersen for at sikre at ejerskabet af vores 
domain navn er korrekt registreret, så regningerne bliver sendt til den rette og 
betalt til tiden. 
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15 Eventuelt 

• Henvendelse via hjemmesiden fra www.steelbox.dk, som med henvisning til en 
ny postlov gerne vil tilbyde os nye postkasser. 
Leif har undersøgt nærmere og der er ikke grundlag i den nye postlov for at 
skulle etablere et fælles postkassesystem i Åtoften. 

• Bestyrelsesmiddag 
Planlagt til 4.april. Afklaring af bestillinger. 

• Jacob og Leif deltog i møde 25.februar med Fredensborg Kommune, hvor 
samtlige grundejerforeninger var inviteret til et informations- og debatmøde. Der 
var fire hovedpunkter på agendaen: 

o Planlægning – bl.a. har kommunen indstillet til trafikministeriet at der 
etableres nordvendte ramper til motorvejen i Nivå samt etableres 
samkørselspladser. 

o Offentlige vs private veje – kommunen har bedt teknisk forvaltning 
undersøge muligheder for at ”ligebehandle” de mindre veje som 
udelukkende går til private huse. Det skinnede tydeligt igennem at 
kommunen ønsker at ”forære” vejene tilbage til grundejere, således at de 
kan reducere kommunens omkostninger til vedligeholdelse. I vores 
tilfælde er parkeringsområderne allerede klassificeret som private 
fællesveje, men Åvej kunne komme i betragtning. Det var tydeligt at langt 
de fleste grundejerforeninger ikke brød sig om dette, og kommunen 
understregede at det ikke er endeligt besluttet endnu. 

o Stier, støj og vintertjeneste – Her gennemgik kommunen bl.a. stier 
gennem grønne områder og principper for snerydning og saltning, 
herunder prioritering af større veje. 

o Børn og unge – her gennemgik en konsulent fra SSP arbejdet med at 
aktivere unge og undgå hærværk og uro. Der har flere steder været stor 
succes med en hurtig indsats og alle opfordres til at reagere ved direkte 
henvendelse til SSP hvis de mener det er relevant. 

 
 
Mødet sluttede 21:30 
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