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Vi har længe haft en formodning om at signalstyrken i mobil- 
netværket var ringe i dele af Jyllinge Syd. Vi udsendte derfor i 
december et spørgeskema til jer alle sammen, for præcist at 
kortlægge hvordan det står til. Som orientering præsenteres 
resultaterne og et samlet billede fra undersøgelsen. 
 
Efterfølgende kan vi udveksle erfaringer med hvad vi selv kan gøre 
for at forbedre situationen, og hvordan vi eventuelt kan påvirke 
mobilselskaberne til at skabe bedre forhold. 

 
 

Indkaldelse til Generalforsamling 
på Hotel Søfryd, onsdag den 22. april, kl. 19.30 

 

Dagsorden, jf. foreningens vedtægter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 
3. Godkendelse af regnskab for foregående år. 
4. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år. 
5. Indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen er vedlagt. Yderligere forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til formanden Theodor Nissen, 
Finnjollevej 26, senest den 17. april. 

6. Valg til bestyrelse: Følgende er på valg for 2 år: 
a. Valg af formand, Theodor Nissen (modtager genvalg) 
b. Valg af menigt medlem, Anne Marie Karsten (modtager genvalg) 

7. Valg af bestyrelsessuppleant: Vælges for 1 år 
8. Valg af revisor: Vælges for 2 år, Hans Erik Lund (modtager genvalg) 
9. Valg af revisorsuppleant: Vælges for 1 år 

    10. Eventuelt.  
 
Generalforsamlingen efterfølges af en orientering om mobildækningen i Jyllinge Syd. 
Til slut er der lidt drikke og spise. 

Referat fra Generalforsamlingen omdeles ikke, men offentliggøres på foreningens 
hjemmeside, senest den 21. maj 2015. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

www.vestbo-jyllinge.dk  
bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk 

Orientering om mobildækning 





Grundejerforeningen Vestbo 

         Jyllinge, april 2015 

 

 

Indkomne forslag til Generalforsamling 22/4-2015 

 

Forslag stillet af bestyrelsen, eller modtaget inden sidste bestyrelsesmøde før 
generalforsamlingen, omdeles hermed sammen med indkaldelsen. Yderligere forslag, 
stillet herefter, men inden den i indkaldelsen stillede frist, behandles på 
generalforsamlingen, men omdeles ikke forinden. 

 

Forslag nr. 1: Grundejerforeningen anbefaler at der i foreningens område skiltes med 
tilstedeværelse af Næralarm systemet. Skiltene placeres på private grunde, efter 
aftale med vedkommende grundejere. Omkostningerne dækkes af de grundejere, der 
er tilmeldt Næralarm. 
 
Forslagstiller: Bestyrelsen 

 

 
Forslag nr. 2a: Der skiltes i grundejerforeningens område med tilstedeværelse af 
Nabohjælp systemet. Skiltene placeres på offentligt vejareal. Skiltene opsættes på 
særskilte standere, og der indgås en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om 
vedligeholdelse af skiltene. Roskilde Kommune indkøber standere og opsætter skiltene 
for foreningens regning. Skiltene indkøbes af foreningen hos Det Kriminalpræventive 
Råd. Alle omkostninger dækkes af foreningen. 

Forslag nr. 2b: Grundejerforeningen anbefaler at der i foreningens område skiltes med 
tilstedeværelse af Nabohjælp systemet. Skiltene placeres på private grunde, efter 
aftale med vedkommende grundejere. Standere og skilte indkøbes af foreningen. Alle 
omkostningerne dækkes af foreningen. 

Forslagstiller: Bestyrelsen 

 

 

Forslag nr. 3: Foreningens 50 års fødselsdag den 21/11-2015 festligholdes. Der 
udarbejdes et jubilæums skrift. Der forsøges fundet sponsorer og/eller annoncører, 
der muliggør et større oplag i en flot trykkekvalitet, således at skriftet kan uddeles til 
både medlemmer og andre interesserede. Der afholdes et møde omkring tidspunktet 
for jubilæet, hvor skriftet præsenteres og hvor der fremføres en præsentation hvor 
der fortælles om foreningens start og liv, samt til afslutning tilbydes et lettere 
traktement for deltagerne. 

Forslagstiller: Bestyrelsen 

 

 

 

www.vestbo-jyllinge.dk  
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Beplantning mod skel

i følge deklaration

Bemærk at reglen gælder for alle skel, der afgrænser grunden,  både skel mod nabo og skel mod vej

Nye skitser vedrørende Beplantning, erstatter side 6 og 7 i den grønne Vedtægtsfolder

Bemærk at reglen i deklarationen gælder for alle skel, der afgrænser grunden,  både skel mod nabo og skel mod vej.

side 6, ny udgave April 2015

**) Hegn jf. Lov om hegn. Normal højde er 1,80m 

og uden samtykke fra nabo maksimalt 2m.

Hegn **)

*) Beplantningen må maksimalt stige 0,25 m pr. 

meter frem til grundens midterlinie.

Beplantning *)

side 7, ny udgave April 2015

*) Vejlovenes bestemmelser for minimum frihøjde betyder, sammen med den deklarerede maksimale 

beplantningshøjde på egen grund, at der praktisk talt ikke kan forekomme plantedele lodret over vej og fortov.

*)

Beskæring af beplantning til skel mod vej eller sti skal 

være til bagkant af fortov eller rabat.

Træer og buske skal være beskåret til en højde af 275 

cm over fortovet og 400 cm over kørebanen *)

Ovenstående bestemmelser er fastlagt i lov om

offentlige veje og lov om private fællesveje.




