Forslag til Grundejerforeningens generalforsamling 2016
Forslag 1 fra Roland Klein
Så vil jeg hermed fremsætte forslag til ordinær generalforsamling den 22. november 2016
vedrørende opsætning af Nabohjælp-skilte. Til orientering skal opsætningen af skiltene forinden
godkendes af Teknik- og miljøforvaltningen. Prisen for opsætning af 11 skilte ved alle indgange til
Eppedalen vil være:
Skilte (366 kr./stk.)
Beslag (125 kr./stk.)
Standere (ca. 500 kr./stk.) ca.
I alt.

4.026 kr.
1.375 kr.
5.500 kr.
10.901 kr.

Ovenstående priser er inkl. moms og forsendelse af skilte og beslag. Priserne for skilte og beslag er
angivet på nabohjælp.dk og de bestilles også på denne side. Priserne for standere er en ca. pris og
afhænger af størrelsen og pris er oplyst ved telefonisk henvendelse til nabohjælp.dk, men
standerene bestilles via nabohjælp.dk hos ekstern leverandør. I ovenstående beregning er ikke
beregnet omkostninger til opsætning af skiltene. Dette kan dog evt. håndteres ved årlig arbejdsdag i
ejerforeningen med relative lave omkostninger til materialer.
For at oprette en profil hos Nabohjælp skal den enkelte beboer tilmelde sig via nabohjælp.dk eller
fremsende indmeldelseblanket til Det Kriminalpræventive råd. Blanketten kan downloades på
https://nabohjælp.dk/media/1128/blanket.pdf. Blanketten kan med fordel uddeles til samtlige
husstande, ligesom der bør henvises til nabohjælp på vores egen hjemmeside og ved kontakt til nye
medlemmer af foreningen. Ved oprettelse af profil for man tilsendt Nabohjælp-klistermærker til sin
adresse.
Med venlig hilsen
Roland Klein
Hasselen 10
4000 Roskilde

Forslag 2 fra Alice Nyholm
Efter opsætning af nye gadelamper på ved Bøgen kommer der ikke lys på stien ved gavlen af Bøgen. Årsagen er, at standerne ikke er så høje som de gamle og led-lyset derfor ikke tilnærmelsesvis
kan lyse hovedstien op ved Bøgen.
Jeg stiller derfor forslag om, at der på gavlene i Bøgen etableres lys tilsvarende lys på andre stier
(f.eks. Cypressen).
Med venlig hilsen
Alice Nyholm
Bøgen 14

Forslag 3 fra Bente Rasmussen
Hovedstien ved Bøgen er efter mørkets frembrud fuldstændig mørkelagt med fare for at fodgængere
m.m. kommer til skade.
Jeg foreslår derfor, at der etableres lys på gavlene, så man igen kan færdes uden risiko for at komme
til skade.
Bente Rasmussen
Bøgen 15

Forslag 4 fra Mik Dyrfelt
Jeg foreslår, at der bliver et punkt på generalforsamlingen, der hedder affaldssortering.
Således at vi kan stemme om vi skal have den ordning som kommunen afprøver i Eppedalen eller
om vi ønsker en anden model.
Hilsen
Mik Dyrfeldt
Aspen 2

