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Bestyrelsens beretning for 2017 – 2018

S

tatus for det forløbne år:

Vi har i år afholdt 7 bestyrelsesmøder.
ret startede med at Anders Christensen trak sig fra bestyrelsen. Derfor indtrådte Torben Gren

Åsom suppleant, og han har overtaget ansvaret med de grønne områder.

Der blev den 12. december 2017 afleveret underskrifter som krævede indkaldelse af en
ekstraordinær generalforsamling på grund af den nye affaldsordning.
Den blev fastsat på det første bestyrelsesmøde i december 2017 til den 22. januar 2018.
Affaldsordningen krævede en udbygning af containergårdene, og dette endte med at vi måtte
leve op til kommunens krav til en fællesløsning. Derfor endte udbygningen af containergårdene i
mere end dobbelt pris, hvilket fremgår af kassererens regnskab og beretning.
På den ekstraordinære generalforsamling blev der imidlertid kun truffet beslutning om en mindre
del af udgifterne til containergårdene, og derfor kommer bestyrelsen med et nyt forslag på denne
generalforsamling til at dække den resterende del.
Vores energi blev i den første del af året brugt mest på dette projekt som skabte forvirring hos os
i Eppedalen, hos skraldemændene som ikke kunne finde adresserne, og hos kommunen som
ikke helt havde styr på hvem der skulle opkræves gebyr for lang transportvej, og hvem der slap.
Vi har ikke hørt ret mange klager over ordningen, så vi går ud fra at det kører smertefrit.
De gavllamper vi satte op sidste år fungerer fint; men de tænder lidt tidligt og slukker lidt sent. Vi
vil nok løbende skifte pærerne ud med nogle lidt dyrere, som tænder og slukker mere som
forventet.

P

å generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet at indkøbe og opsætte en hjertestarter. Vi
besluttede på et bestyrelsesmøde at søge Trygfonden om en donering, idet dette jo ville
være en besparelse. Forslagsstilleren var indstillet på de 3 måneders behandlingstid; men det
endte desværre med afslag i juni måned.
Derfor indkøbte vi en hjertestarter via en lokal beboer i Eppedalen, som gav os et absolut godt
tilbud. Denne er nu sat op på Yousee skabet ved den gamle antenne. Skabet er indrettet med
tyveri / hærværks alarm som starter bare man åbner skabet.

V

i løftede jo en flig for et evt. frasalg af en del af de grønne områder på sidste års
generalforsamling. Vi har i det forløbne år haft kontakt med en evt. interesseret entreprenør.
Vi har også i det forløbne år undersøgt eventuelle økonomiske overraskelser som moms og skat,
og det har vi fået rede på. Vi vil i 2019 invitere til nogle orienteringsmøder, hvor alle detaljer kan
blive fremvist og diskuteret. Det hele skulle så gerne ende i en ekstraordinær generalforsamling,
hvor der træffes beslutning om projektet skal videreføres eller vi skal bibeholde vore grønne
områder.

V

i har haft tiltagende klager over trailerparkering. Mange undrer sig over forskellen på
campingvogne og trailere, og det er berettiget. Roskilde kommunes regler for parkering af
disse køretøjer er ens og da vi har etableret en plads til det samme, har vi besluttet at stramme
reglerne. Finder overtrædelser sted, vil vi rette henvendelse til Roskilde Kommune for at få
kommunens parkeringskontrol til at gennemgå de offentlige parkeringspladser her i Eppedalen.
En god ide er at etablere en plads i egen forhave, og så trække den med hjem. De fylder ikke
meget, og lavet på den rigtige måde er den rimelig diskret.
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V

i har haft en enkelt tilfælde af et kabelbrud til fjernsynssignal. Dette har gjort os opmærksom
på, at det ikke er alle beboere, som er klar over hvad det for nogle kabler, der ligger på
remmen i næsten alle huse. Da vi etablerede vores ”nye” kabelnet til fjernsyn og netværk, valgte
vi at lægge alle kabler på remmen. Dvs. at kablerne til jeres naboer kan ligge på jeres rem.
LAD VÆRE MED AT KLIPPE DISSE OVER.
Vi har hvert vores kabel fra et Yousee skab for at have muligheden for selv at vælge pakker.
Alternativet havde været, at alle kabler skulle graves ned, hvilket havde været alt for dyrt.

P

laner i bestyrelsen for det nye år vil koncentrere sig omkring evt. frasalg af område, klipning
og vedligeholdelse af de grønne områder, og så kunne vi godt tænke os nogle frivillige –
børnefamilier – som ville deltage i et udvalg for legeplads vedligeholdelse og fornyelser.

E ndelig et opråb fra bestyrelsen:

Husk at:
• Husk at holde bevoksning på egen grund og ikke ud over stien
• Husk at kun korttidsparkering i forbindelse med aflæsning/pålæsning er tilladt på stierne
• Husk at parkering i rundkørslerne er FORBUDT
• Husk at holde øje med vores hjertestarter
PVA bestyrelsen
Formanden
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