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1. Container 
2. Henvendelse fra ejendomsmægler 
3. Kontingent 
4. Trafiksag 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 
 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Container: 

Der var lidt forvirring hos vognmanden med hensyn til levering af 

containere på Brombærvej og Solbærvej 22. maj, således at containerne 

først blev leveret ugen efter. Forvekslingen har ikke ført til yderligere 

udgifter for foreningen. 

 

  

2. Henvendelse fra ejendomsmægler:  

Foreningens kasserer er endnu engang blevet kontaktet af en lokal 

ejendomsmægler med en mængde spørgsmål vedr. foreningen i 

forbindelse med salg af en ejendom på Brombærvej. Svarene på langt 

hovedparten af disse spørgsmål kan imidlertid findes på foreningens 

hjemmeside, så bestyrelsen blev enige om, at en sådan henvendelse til 

foreningen - der indebærer arbejde for kassereren eller andre i 

bestyrelsen - skal takseres med det til enhver tid gældende årskontingent 

i grundejerforeningen, p.t. kr. 425,-. 

 

 

 

 

3. Kontingent: 

På dato for bestyrelsesmødet var der én restant, men efterfølgende har 

denne nu også betalt. 
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4. Trafiksag: 

En tidligere bestyrelse tog i juni 2006 henvendelse til Allerød Kommune 

vedr. en af kommunen foretaget hastighedsmåling på Lyngevej ved 

Janum og ved motorvejsbroen. Kommunen har aldrig svaret på dette 

brev, så bestyrelsen besluttede at gøre et sidste forsøg. Formanden 

forfatter et rykkerbrev for at høre om status. 

 

 

 

 

 

Claus 

 

5. Eventuelt. 

Der har også denne sommer været op til flere episoder hvor foreningens 

bestemmelser for brug af støjende redskaber i weekenden ikke er blevet 

overholdt. Det blev diskuteret om der skal gøres ekstra opmærksom på 

dette forhold på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Næste møde vil blive afholdt 17. september 2009 kl. 20.00 på 

Brombærvej 15. 
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