
  
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 25.11.2020 – mødet er afholdt virtuelt 
Til stede: Kristian (KV 55), Kaspar (KV 27), Nadja (KV 59), Jesper (KV 41) & Christina (KV 11) 

 
1. Status på skur  

Skurtaget har fået algerens. Skuret er blevet grundet, malet og der er udskiftet forskellige brædder 
og lister. Der er skiftet noget tagrende og nu binder døren heller ikke mere. Jesper har fakturaer på 
kr. 3.236,-, de afleveres til Kristian.  
 

2. Løbegruppe  
Flere synes at det var en god idé, men vi venter med opstart tidligst til foråret, da TIIF lige har 
startet et hold op.  

 
3. Udskudte arrangementer pga. af Corona 

• Gåtur med Pølsevognsafslutning 

• Arrangement om nabohjælp forebyggelse af indbrud  
 

4. Poster til budget 2021  
Afsættelse til sociale arrangementer 2021 kr. 15.000,- 
 

5. Bestyrelsens forslag til kontingent 2021 
Kontingentforslag til generalforsamlingen kr. 100,-. Vi synes ikke, at vi skal have kontingentfrihed, 
da det altid vil være svært at få indført kontingent igen. Ligesom vi godt vil sikre fortsat sund 
økonomi.  
 

6. Hjemmesiden 
Der arbejdes hårdt på at få det sidste rettet til, og alle bestyrelsesmedlemmer sender foto og 
præsentationsord.  
Tilmeldingsrubrik til nyhedsmail, dette undersøges fortsat.  
Hjemmesiden vil i en periode i 2021 blive håndteret af Christina. 

 
7. Nyt fra Brugerrådet  

TDC har endnu ikke leveret materialet til brug for en rundtur i landsbyen. TDC har i det hele taget 
været meget stille på det sidste. De er gået i gang med at grave ved Strandgårdsparken. Der er 
heller ikke kommet svar vedr. oplevelsen af at man kan tilmelde sig til Fiber flere gange.  
Kabelplus er ikke kommet med løsninger til sporadiske afbrydelser, det er individuelt, hvad man 
oplever at nedetid.  
Ishøj Kommune beslutter den 2/12 2020, hvem der skal have lov at købe Antenneforeningen.  
Det kunne være et punkt til dagsorden på generalforsamlingen, at vi på KV kunne gøre et forsøg på 
at få koblet vores grundejerforening til eksisterende Fiber.  
Jesper laver et udkast til et brev - hvor mange der er interesseret i at få Fiber på KV. Rundsendes til 
bestyrelsen til komentering.  

 
8. Evt.  

Der var en snak om legepladsen og boldbanen, det er Kommunens ansvar at vedligeholde m.m.  
Det kunne være godt at få lavet et stykke med vilde blomster, så vi kan være med til at højne 
biodiversiteten. Jesper kontakter Kommunen om dette.  
 
Husk at du som husejer skal feje/salte/gruse dit fortov ved sne og frost, så alle kommer sikkert 
rundt på KV. 
 
Næste møde afholdes den 27. januar 2020, når vi nærmer os tager vi stilling til mødeform. 


