
Grundejerforeningen Boghvedemarken 

 

Bestyrelsen afholdte den 31. august 2017 et møde, hvor der blev drøftet en række punkter. Følgende er et 
kort referat af mødet, hvor punkterne også fremgår. 

 

Regnskab: 
Sasha gennemgik alle kontingenter, og alle nye beboere har betalt. Der er forsat en beboer, der er i 
restance, og der er fremsendt de nødvendige regninger til denne. 
Der er ca. 300.000 kroner på asfaltkontoen. 
 
Farvevalg: 
Der er omdelt en skrivelse til alle beboere vedr. farvevalg, der samtidig er lagt på www.boghvedemarken.dk 
Beboerne skal dog være opmærksomme på, at ved køb af maling skal man ikke gå efter, hvad producenten 
kalder farven, men RAL-koden eller NCS-koden. Disse koder er universelle, og de fremgår af den omdelte 
skrivelse. 
 
Grønne arealer: 
Gottlieb er opsagt pr. 1.oktober, og Bo Sevaldsen i nummer 35 overtager opgaven gennem sit firma, så der 
bliver ikke tale om kontant betaling eller lignende. Bestyrelsen har vurderet, at vedligeholdelsen i 
grundejerforeningen får et løft. 
 
Fælles skur 
En beboer har på Facebook skrevet, at arealet bagved skuret bliver brugt til at henlægge affald. 
Grundejerforeningen har tidligere lagt to rutsjebaner, en stige, nogle plader m.m. bag skuret. Det er på 
ingen måde tilladt at smide affald dernede, og man henvises til at stille sit affald ud til storskrald. Ved næste 
fælles arbejdsdag kan det blive en af opgaverne at få bortskaffet affaldet. 
 
Fælles arbejdsdag 
Bestyrelsen vil gerne gentage succesen med en fælles arbejdsdag, og den næste bliver den 30. september.  
Her vil der være fokus på nedskæring af buske, træer m.m., og der vil blive lejet en container til formålet. 
Alle opfordres til at deltage, og er antallet af tilmeldte for lavt, så udskydes dagen til november måned. 
 
Parkeringsordning 
Det er bestyrelsens vurdering, at der er færre biler på parkeringspladsen, og folk er blevet mere 
hensynsfulde i deres parkering. Der er udstedet 14 bøder i august måned. Der har i starten været nogle 
misforståelser med firmaet, men de der har fået en bøde for at holde i egen carport har fået annulleret 
den. 
 
 
 



Rotter 
Der har været konstateret en enkelt rotte i et af husene. Der har været foretaget et eftersyn af 
”rottestopperne” i kloakkerne, og de fungerer fint. Alle beboere opfordres dog stadig til at sikre, at ristene i 
forsyningskanalen er sikret, således rotter ikke kan komme ind den vej. 
 
Introduktionsskrivelse 
Der findes en introduktionsskrivelse på www.boghvedemarken.dk. Denne vil blive opdateret på et senere 
tidspunkt. 
 
Legestativ 
Bestyrelsen har modtaget et tilbud på levering og montering af et gyngestativ med to gynger (20.000 kr.). 
Der har tidligere været mange forslag til placering af dette, så det bliver et emne på den næstkommende 
generalforsamling. 
 
Pæle ved bump 
Der indhentes et nyt tilbud på montering af 4 nye pæle ved bumpet, da de er ødelagte.  
 
Nedløbsrør i gavl 
Der har været en henvendelse vedr. et ødelagt nedløbsrør på et enderækkehus. Der er for flere år tilbage 
indkøbt et antal studser og kraver, der kan bruges til udskiftning. Det vil blive lavet ved næste fælles 
arbejdsdag. 
 

 


