
Referat af bestyrelsesmøde 1.10. 2008 kl. 19.30 i nr. 63 

 
 Dennis kommer senere 
Ad 1 Godkendelse af referat fra 19.08.08 
 Referat godkendt, en enkelt rettelse: Helge var ikke til stede  
  
Ad 2 Hjemmeside 
 Thomas Lyng Madsen fra nr. 32 var inviteret til mødet omkring dette punkt, da han 
 var interesseret i at hjælpe med www -   grundet Bents flytning – sammen med Morten 
 og Helge. 
 Bent orienterede om de forskellige muligheder, og man enedes om at holde separat 
 møde om www 6.10.08 i nr. 90, hvor også Per Veng ville komme. 
 Bent udleverede en side med nyttige links 
 
Ad 3 Økonomi og regnskab 
 Morten orienterede om de forskellige posteringer, og man blev enige om at adskille 
 posteringer vedr. 1)gartner og 2) nyanskaffelser og vedligehold af fællesareal, 3) 
 parkudvalg og 4) snerydning 
  - Nye borde og bænke: Under vedligehold 
  - Angående forsikringer: vi skal have en assurandør ud for at bedømme, om vi evt. er 
 overforsikrede. 
 Den forsikring vi har nu betales, da den forfalder 1.10. 

- Aktier i Lokalbanken. Sælges nu – skal underskrives af 2 personer 
- YouSee har reguleret sine takster – skal i nyhedsbrev, som kun kommer 

elektronisk herefter, med mindre man har bedt om det på papir (ingen) 
  
Ad 4 Gartner/fliser 
 Der er nu repareret 1½ sti – ikke helt  færdigt, da der mangler sand ved 
 yderkanter ved nr. 98  - påtales 
 Fremtidige reparationer efter plan: Flere stier om året, men det kræver øget 
 kontingent. 
 Op på GF, hvor et udvalg ( Michael og Dennis) skal præsentere nye muligheder for at 
 forbedre stier 

- Træbeskæring: På stamveje skal overvejende udføres af gartner som generel 
beskæring – og ikke selvtægt. Behov skal meddeles til bestyrelsen, som så 
kontakter gartner. 

Op på GF og i nyhedsbrev 
Gartner får samme beløb hvert kvartal – kontrakt udløber 1.03.09; skal den siges op 
og ny tilbud indhentes? 

 
Ad 5 Antennen 
 Står endnu, da det tidspunkt, hvor bonden kunne komme med sin traktor ikke passede 
 ind i det tidspunkt, vi kunne afse, men det vil lette arbejdet meget, at han kan trække. 
 Derefter skal stængerne skæres over og skabe skal væk 
 Der er en skrothandler, der gerne vil hente jernet. 
 Dennis vil maile ud om andet tidspunkt for aktionen – Bent har nedstryger, og der skal 
 bruges wire 
 



Ad 6+7 Michaels arb.gang vedr. fællesarealet 
 Har udleveret materiale inden mødet. Rettes til til vores område 
 M. + kollega går videre med dette 
 Brochurer om rigtig fyring i brændeovne kan omdeles – Michael har materialet 
 Træer ved den lange række huse – plantes i hækken – 8 stk i alt - hanesporetjørn 
 Michael og Jørn fra arealudvalget har skaffet kort fra DONG for at undgå kabelbrud 
 ved opgravning til træer – gartner er forsikret. 
 
Ad 8 Legeplads 
 Dennis har indhentet tilbud – Anni har bedt tømrer fra Græsted om tilbud, har intet 
 fået endnu, men vil rykke 
 Nyt legehus købes næste år 
 
Ad 9 Julefrokost 
 Holdes 22.11 – forslag om middag i Krydderiet på Hotel Hillerød og kaffe hjemme 
 hos Dennis. 
 Festudvalg: Morten og Dennis 
 
Ad10 Evt. 
 Helge foreslår en bærbar PC til formanden med ekstra harddisk. Tages op på næste 
 møde, hvor vi skal stemme om det – umiddelbart er stemningen positiv 
 
 Næste møde: 4.11.08 i nr. 90 

  
                      Referent: Anni  Risbo Jessen, 8.10.08 


