Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 8. juli 2015 (Nr.3 I 2015)
1) Valg af referent:
Troels

2) Godkendelse af seneste mødereferat:
Godkendt uden bemærkninger

3) Økonomistatus
a) Kontingentbetaling status
Kassereren udtaler, at alle medlemmer nu har betalt kontingent vedr. 2015
b) Udgifter/betalinger siden sidst
Kassebeholdning Kassereren oplyser, at alle fakturaer er betalt
c) Budget vs. Estimat 2015 Bestyrelsen udtaler tilfredshed med status og de igangsatte projekter

4) Henvendelser fra medlemmer
a) Nr. 29+31: Bredde på indkørsel til HH23
Formanden forfatter en svarskrivelse. Før fremsendelse skal den samlede bestyrelse godkende.
Hovedbudskabet skal indeholde: - Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til fravigelse fra deklarationen. – Den siddende bestyrelse vil ikke sanktionerer i forbindelse med den konkrete henvendelse.
– Bestyrelse vil foreslå en drøftelse af de aktuelle behov til indkørsler på næste generalforsamling;
med evt. deklarationsændring for øje.

b) Nr. 26: Anvendelse af Fællesarealet ifm. renoveringen af HH23 Formanden svarer på henvendelsen. Af svaret skal det fremgå, at bestyrelsen er tilfredse med det færdige resultat vedrørende
Fællesarealet. Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til indsigelse for evt. sætninger og lign. der måtte
vise sig i græsplæne og fortov (har vi set om der er knækkede fliser?). Endvidere har vi anmodet
om at den påkørte vejbelysningsmast bliver udskiftet uden udgift for grundejerforeningen.

c) Nr. 35: Mundligt fra Nr. 35: Brombærkrat ønskes fjernet fra Fællesarealet, idet det vokser ind
over havehegnet til matrikel. Bestyrelsen beder gartneren tage bestik af situationen, og beder samtidig om et tilbud på den eventuelle forestående opgave. På den private side af skel er det fortsat
den enkelte grundejers ansvar at holde krat og brombær nede.

5) Igangsætning af plan for projekter på Fællesarealet 2015:
a) Henrikshave/Fagerparken/Fagerstien
Fælde træer i skel fra egen og ned til haslen.
De to store ahorn bliver for at få en ”samlet” krone.
Det træ der kan bruges som brænde saves op i 30 cm stykker. Bliver på stedet.
Plantning af 4 stk. hasselbuske.
Egen på Fagerstien lægges ned sammen med skrub på fællesarealet, grenaffald fjernes.
Brænde saves op i 30 cm stykker.
Alt grenaffald køres væk med lastvogn.
Der er iberegnet en mobil lift.
OBS: Gartneren skal oplyses, at beskæring af de to ahorn skal fortages mod HH45, således ingen
grenkontakt med ejendommen sikres.
b) Volden
Fjeldribes plantes på anvist sted på volden, Ca. 25 m2, 4 planter pr m2.
Herudover skal trin etableres fra bund til top på volden (siden mod nord).

c) Poppel og bøg på volden
Poppel fældes og grene køres væk. Saves op i 30 cm stykker. Bliver på stedet.
Bøg med hængende grene, på volden, stammes op. Grene køres væk.

d)Fodhegn fra mellem vold og HH række 2
40 cm højt. Flækket rafte i trykket træ ø 7 cm på top. 180 cm lang.
Hegns længde ca 24 m.
Gartneren er blevet bedt om at udføre ovennævnte opgaver ved for ham først givne lejlighed

6) Hjemmeside
a) Status (er den opdateret mht. ref. fra alle møde samt nyhedsbrev?)
Lone oplyser, at hjemmesiden er up-to –date
b) Mulighed for sms/mail-advisering ved nyt.
Dette er ikke muligt,. Istedet tager Lone initiativ til indsamling af medlemmernes e-mail-adresser,
hvorefter disse fremadrettet vil blive benyttet ved bestyrelseshenvendelser til medlemmerne. Dog
vil indkaldelse til generalforsamlingen samt referat herfra fortsat blive printet og omdelt.

7) Vej
a) Vedligehold.
Benedikte har været i dialog med Rudersdal Kommune, og kan genbekræfte, at grundejerforeningen stort set selv må afholde udgifter til vedligehold. Vi må endvidere afvente, at der kommer ny
ordning for den kommunale forpligtelse senere på året. Betydningen heraf er endnu uklar, men der
følges op.

b)Fartreduktion.
Benedikte kan oplyse, at omkostninger forbundet med etablering fartdæmpende foranstaltninger
påhviler grundejerforeningen. Det blev besluttet, at undersøge muligheden for skiltning I kombination med blomsterkasser, og ligeledes at indhente regler for placering af samme. Endvidere skal
muligheden for etablering af afstribning til vognbaneadskillelse i svingene undersøges.

8) Evt.

Næste møde: 9. september 2015 kl. 20 hos Benedikte

