
Referat 23. maj 2017
Referat fra bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Henrikshave tirsdag d. 23. maj 2017

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

1) Valg af referent: Benedikte

2) Økonomistatus:
Budget følges. Alle har betalt kontingent.                            

3) Fællesarealerne: 
a) Alm. vedligehold (status)
b) “Flere sten imellem Højen og Fagerdalen” - tidsplan
c) Beskæring til hæk, strækningen “HH36 - HH48”: Tilbud; Tilbagemelding fra Fagerbo;
d) Status på aftale med HH17 ang. beskæring af skelbeplantning

Vi følger vores plan, og gartneren har ingen bemærkninger.
Der vil 24 maj blive lagt yderligere sten imellem Højen og Fagerdalen. Der blev indhentet 4 tilbud 
vedr beskæring af hæk mod Fagerbo. Vi vælger det billigste. 
Tilbagemelding fra Fagerbo er at de har samtykket til at beskæring fortages.

4) Vej 
a)  Stillingtagen til Rudersdal Kommunes henvendelse om ny “Serviceordning for vejvedligeholdel-
se".

Bestyrelsen anbefaler at alle tilslutter sig ”Serviceordning for vejvedligeholdelse”. Medlemmerne 
skal ikke foretage sig noget, hvis de vil tilslutte sig ordning.

Formanden er i kontakt med kommunen vedr. vedligeholdelse af vejen og vejlaug.

5) Hjemmesiden
a) Nuværende hjemmeside: Status
b) Ny hjemmeside: Status

Den nuværende Hjemmeside, som desværre ikke fungerede forleden, er nu forlænget til 1. juli. 
Bestyrelsen har godkendt layout til ny hejmmeside, som fungerer fra 1. juli.

6) Deklarationen
a) Initiativer til ændring foreslåes flyttet til 2. halvår 2017



7) Havedag - 10. juni 2017 kl. 10-13
a) Afklaring af opgaver
b) Indkaldelse og omdeling
c)  Hvem gør hvad?

Opgaver:

1.  rensning af fliser på fællesvejstykker

2.   oprydning af fredskov

3.  opsamling af affald

Opgaver fordelt og vi glæder os til at se så mange som muligt.

8) Hjertestarter
a) HH47 accept af opsætning i nordvendt halvskur: Status
b) Ansøgning hos Trygfonden

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Muligheder for opsætning ved hjælp fra Tryg fonden vil bliver 
undersøgt.

9) Henvendelse fra medlemmerne
a) Pt. intet modtaget

10) Eventuelt
Brændet: vi undrer os meget over at brændet pludselig var væk. Vi havde betalt for at det opskåret 
så medlemmerne kunne tage det til sig selv. En aften kom en vognmand og adspurgt sagde han at 
han havde fået tilladelse af en af bebeoerne til at hente det. Det har på ingen måde været ideen 
med at lægge brændet til fri afbenyttelse for vores egne medlemmer.

11) Fastsættelse af næste mødedato
Den 22. August kl 19:30 hos Henrik (HH38)


