
Referat af bestyrelsesmøde 24.10.2006 kl. 19.00 i nr. 90 
 
Hele bestyrelsen er til stede 
 
Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde  
 Der er et par rettelser, som vil blive foretaget, inden referatet kommer på www 
 
Ad 2 Økonomi og regnskab:  

Vi har fået regnskabet inden møde, og Morten orienterer. 
Helge har nogle spørgsmål, som Morten forklarer nærmere. 
Nye gynger til legepladserne er en stor post, men nødvendig. ”Girafgynge”-lejet skal 
skiftes næste år 

  
Ad 3 P-plads, stier/omlægning 

- Svend Kirstein fra kommunen har været her først i oktober for at besigtige det 
ønskede område ved 1.stamvej til flere parkeringspladser, som der er behov for. 
Der må kun være en udkørsel pr. stamvej, så der må ikke laves ekstra 
parkeringspladser uden at sløjfe den oprindelige udkørsel. 
Det er lovligt at armere græsset for at beskytte og forstærke det. 
- Helge har været på rundgang i området med en ny gartner for at få tilbud til 
omlægning af stier og har fået anbefalet endnu en gartner, som også har beset 
området. Tilbud kommer i november. Derefter må vi sammenligne og beslutte os. 
 

Ad 4 Deklarationer/ vedtægter/ vinduer 
 Tegninger til vinduer ligger hos arkitekt. 

Deklarationerne venter på vinduestegningerne, da de skal godkendes på ekstraordinær 
generalforsamling samtidig – evt. først lige inden den alm. generalforsamling i foråret. 
Jørgen rykker for tegninger. 

  
Ad 5 Mail fra Michael/ arealudvalget 

Om stien ved marken. 
Igen diskuterer vi frem og tilbage, men bliver enige om, at det er for stort et spørgsmål 
for bestyrelsen. Det må tages op som punkt på indkaldelse til næste generalforsamling, 
så folk kan møde op og diskutere/ kommentere det. 
Der mangler skriftlig aftale med hr. Olsen, som er markens ejer, om fældning af træer 
ved stien 

 
Ad 6 Arealudvalget 

Lene og Morten giver skriftlig tilbagemelding til arealudvalget og vil gerne mødes 
med udvalget efter midt i november for at høre om visioner og fremtid for hele 
området og landskabsarkitekt? 
 

Ad 7 Evt. 
  - Jørgen udleverer et svarbrev fra kommunen om sti ved Frederiksborghallen, der er 

intetsigende og utilfredsstillende og ikke besvarer spørgsmålet om, hvornår stien 
bliver retableret. 

 Jørgen har bestilt møde med formand for teknikudvalget – Sven-Ove Larsen – men 
har ikke fået dato endnu. Dennis og Bent går med 



- Skilte til området er kommet, ligger i skuret. Bent sørger for at tale med gartneren 
om opsættelse 

Helge taler om beskyttelse med film for at undgå hærværk 
 
- Klage fra grundejer over gartneren, som ikke fejer græs væk fra fliserne efter 

græsslåning og desuden kører på muren, så mursten ødelægges. Erstatning? 
 
- Postvæsenet har fjerndepot ved nr. 59 og har lovet at lægge fliser og rydde op, 

men det er endnu ikke sket 
 
- Julefrokost 18.11 i nr. 90 udsættes til forår/ sommer, så det kan blive grillfest 

 
- Hængeparti: Helge, Jørgen og Manse mødes snarest og laver beskrivelse til 

gartnertilbud om vedligeholdelse af området til næste sæson. Ny tilbudsrunde 
sendes til flere gartnere. 

 
Mødet slut 21.50.  Næste møde 28.11.06 kl.19.00 i nr. 66 
 

Referent  Anni Risbo Jessen 
 


