
Referat 18. april 2017
Referat fra Bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Henrikshave tirsdag d. 18. april 2017

Fremmødte: Henrik (HH38), Benedikte (HH54) og Troels (HH36)
Afbud: Frederik (HH24)

1) Valg af referent: Troels

2) Økonomistatus:  
To restancer efter 2. rykker vedr. kontingent for 2017Formand og kasserer møder personligt op hos 
skyldnerne, såfremt ingen effekt, så overgår sagerne til retslig inkasso.

Kassebeholdningen følger herudover budgettet.

3) Fællesarealerne:
Bestyrelsen og gartneren gennemgik søndag d. 2. april fællesarealet og observerede følgende:

Stenafgrænsningen imellem ”Højen” og ”Kostien” bør udvides 4-5 meter mod HH 23 og 2 meter 
mod ”Højen” i samme form som de eksisterende sten er placeret. Bestyrelsen godkendte opgavens 
fuldførelse på bestyrelsesmødet. Gartneren er herefter bedt indkøbe sten samt at forstå placerin-
gen af disse. Hermed forventes et harmonisk indtryk af fællesarealets grænse, samt at de sidste 
cyklister nu også må benytte veje og stier frem for græsarealet.  
 
Et træ på ”Højen” kunne konstateres rådnet ved roden, og der var akut fare for fald, da kun grene-
ne støttede træet vha. de omkringstående træer. Bestyrelsen besluttede på derfor på stedet, at en 
fældning af sikkerhedsmæssige grunde var påkrævet straks. Jobbet blev udført af ”Rudersdal Out-
door Facility”. Brændet ligger nu til fri afhentning på p-pladsen.     
Bevoksningen overfor HH36 – HH48 mod Fagerbo ønskes beskåret til en højde på 2,5 m. Således 
ønskes alle træer fældet med undtagelse af mirabellerne. På bestyrelsesmødet blev opgaven ved-
taget, og Troels blev bedt om at indhente to-tre tilbud. Troels afstemmer ligeledes med naboen i 
Fagerbo, samt dennes eventuelle bidrag til afholdelse af omkostningerne. 
Bevoksningen mod HH17 klippes fortsat kun i siden, hvorimod højden foreslås beskåret af HH17. 
Bestyrelsen vedtog denne holdning, og bad Troels afklare dette med HH17.

4) Vej:
Jf. sidste bestyrelsesmøde, så er Rudersdal Kommune nu hørt om hvorvidt pligten til vedligehol-
delse af fortovene udfor matriklerne tilfalder matrikelejerne eller vejlauget. Rudersdal Kommune 
kunne oplyse, at vej + cykelsti + fortov udgør vejforløbet, hvis hele er underlagt vejlauget, og evt. 
vedligeholdelse forestås således i forhold til vores ”Privat Fællesvej”-status.   



Bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere, at det nye ”Sænk farten”-skilt var opsat udfor HH50 
(modsat side). Hermed er de fartdæmpende foranstaltninger forventeligt tilendebragt i denne om-
gang.          

5) Hjemmesiden:
Winnie (HH38) var som professionel hjemmesidedesigner indbudt til mødet mhp. en vurdering af 
vores hjemmesides brugervenlighed og funktionalitet. Bestyrelsen vedtog herefter at benytte Win-
nies ”beboer”-tilbud om opbygning af en mere tidsvarende hjemmeside, hvilken forventes i drift 
før sommerferien.

6) Deklarationen:
Bestyrelsen drøfter løbende behovet for en ændring af deklarationen ift. behovet for dobbelt-
indkørsler og forhøjelse af tag/sternbrædder (ifm. isolering). Den foreløbige holdning hertil er at 
indsamle de allerede indkomne kommunale tilladelser fra medlemmerne og sammenfatte disse til 
et egentligt ændringsforslag til afstemning på næstkommende generalforsamling.

7) Havedag:
Der inviteres til ”Havedag” lørdag d. 10. juni kl. 10-13. Opgaver og postkasseomdeling af invitation 
planlægges på næste møde. 

8) Eventuelt:
Der er stillet forslag fra et medlem om opsætning af en  hjertestarter i ”Halvskuret” på gavlen til 
HH45. Iflg. medlemmet er HH45 positive overfor initiativet. Troels forhører sig med Pernille og Tho-
mas (HH45) og indhenter ansøgningsformular fra Trygfonden (der er så vidt vides ansøgningsfrist til 
efteråret). Punktet viderebehandles på næste bestyrelsesmøde.    

9) Næste møde:
23. maj kl. 19:30 hos Benedikte HH54  


