
Referat af bestyrelsesmøde 06.06.2006 kl. 19.00 i nr. 3 
 
Til stede: Helge, Dennis, Morten, Jørgen, Bent og Anni – afbud fra Lene 
 
Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde -OK 
 
Ad 2 Økonomi og regnskab: 
 Der er et par restancer på kontingentet. 
 Gartnerregning steget 2000 kr. – almindelig prisstigning fra 40.000 til 42.000 
 Regnskab følger budgettet, når restancerne er betalt 
  
Ad 3 Brev fra en grundejer 
 Der er vred, da han føler sig hængt ud i nyhedsbrevet af arealudvalget. 

Arealudvalget har beskrevet forholdene, men vi skulle nok have talt med ejeren, inden 
nyhedsbrevet blev udsendt 
Vi er enige om, at der ikke må ligge byggeaffald, gamle paller og kompostbunke 
udenfor grundene, ellers er det OK at bruge arealet udenfor 
Helge og Dennis tager kontakt til ejeren og beklager den hårde formulering med ”det 
ulovlige hegn”. Bestyrelsen har ikke taget stilling til, om hegnet er ulovligt 
   

Ad 4 Fliser
 Gartner Claus Olsen har sendt  tilbud på 2 flisestier + P-plads 
 Et med Herregårdssten og et med fliser magen til dem vi har 
 P-plads med armeret græs/ plast eller betonarmering. Alle har fået tilbuddet på skrift 
 Jan kan ordne småreparationer, mener Helge og Morten 

Helge skriver til Nesa om flytning af lygtepæl ved p-parkeringsplads og til kommunen 
om ansøgning om nødparkering 

   
Ad 5 Henvendelse fra grundejerne i forbindelse med beplantningsudvalgets arbejde/ skrift 
 Kun en henvendelse – se Ad 3 
 
Ad 6 Memo: 
  - Arbejdsdag 18.06 10-15: Bent og Anni køber øl/vand .  
 Der skal ordnes legeredskaber og fjernes bjørneklør 
 

- Strøm til nr. 14: 125 kr./år i tilskud – 2 11w pærer 
 
- Vedtægter og deklarationer + vinduer: 
Per V. er på kommunen for at finde regler for småhusreglement 
Max 2 vinduer /side – 50x80 cm 
Per vil fotografere vinduer ind på hustegninger – Manse er med 
På ekstraordinær GF sep./okt. 
 
- Sti ved badmintonhal: Frederiksborghallen har søgt om dispensation til at vente 

med sti til helhedsplan over området er færdig! Det kan vi ikke vente på! 
Der har været mange henvendelser fra området. Klager til Sv.O.Larsen – til pressen 
Jørgen tager sig af dette 
- Skilte over området: Hængeparti v/ Bent 



- Billede af Favrholm. Der er forskellige muligheder, som Bent viser frem. 
Enighed om ”konturtegning” til brevpapir, men lidt uenighed om størrelsen 

 
- Rettelser til www, bl.a. Dennis adresse – er rettet nu 
 
- Kloakker – Bent skriver til kommunen om ejerskab 
 
- Antenneforening? Generalforsamling? 
 
- Angående lys på nr. 20. Helge har talt med beboeren. Forslag om bevægesensor. 
 
- Jørgen: Hans spørger om maling til nye carporte. Det betaler man selv, da der 

ikke er betalt kontingent, før carportene er færdige. Derefter er der maling fra 
kontingentet. 

 
- Morten ringer til NESA angående belysning til de nye carporte 
 
- Ved nr. 57-59 står der 4 skabe, som er lokal omkartering for postvæsenet. Der 

skal lægges fliser – betales og lægges af postv. Helge har talt med postmesteren 
 
- Dennis: Nedløbsrør bag ”Helges række” er ikke OK. Møde i carportudvalget 

efter sommerferien 
 
- Arealudvalgets forslag: 
Brev til arealudvalg, hvor vi påskønner det store arbejde, med mange ideer.  
Vi kan ikke tage stilling til forslag, før vi har talt med nr. 78. Nogle af ideerne kan 
udføres på arbejdsdagen 18.06 
Bruge NESAs tilbagebetaling til landskabsarkitekt? Op til 10.000 kr. til dette. 
 
- Kildedalens biler kører ad vores brandveje til Kildedalen. Sten på stien, hvor 

brandvejen ender? Nye sten lægges. 
 
Mødet slut 22.10. Næste møde 8.08.06 kl.19.00 i nr. 86  
 

Referent  Anni Risbo Jessen 
. 


