Referat vedr. bestyrelsesmødet torsdag d. 31. marts 2016
Fremmødte: Henrik HH38, Benedikte HH54 og Troels HH36
Afbud: Lone HH46
1) Valg af referent: Troels

2) Efter generalforsamlingen
a)Underskrivning af generalforsamlingsreferat: Referatet blev underskrevet på mødet, Troels indhenter efterfølgende underskrift fra Thomas HH42 (generalforsamlingens dirigent) samt fra Lone
HH46 (grundet afbud til dette møde)
- Orientering til Rudersdal Kommune: Troels fremsender kopi af det underskrevne referat til Rudersdal Kommune, ligeledes fremsendes accept af den nye “Vintervedligeholdelsesaftale” med
Rudersdal Kommune.
b)Evaluering af generalforsamlingen: Bestyrelsen konkluderede, at generalforsamlingen udtrykte
general tillid til bestyrelsesarbejdet. Generalforsamlingen udtrykte specielt opbakning til 2016-budgetet, hvor en konsolidering, så vidt muligt, skal praktiseres.
c)Indarbejdelse af ændringer til vedtægterne, samt fremsendelse til Rudersdal Kommune mhp. endelig godkendelse: Troels formulerer vedtægtsændringerne, som fremsendes til den øvrige bestyrelses godkendelse, hvorefter disse fremsendes til Rudersdal Kommune.
d)Orientering til gartner Henrik Chalmer om det fortsættende samarbejde: Troels meddeler Henrik
Chalmer (gartneren), at foreningen ønsker et fortsættende samarbejde vedr. vedligeholdelse af
fællesarealerne i 2016.

3) Økonomistatus
a)Gennemgang af årets budget og disponering af dette imellem vedligehold og projekter: Henrik
gav en detaljeret gennemgang af 2016-budgettet, hvor en opdeling imellem vedligehold, projekter
og opsparring blev oplyst i konkrete tal.
b)Status for kontingentbetaling: 10 medlemmer havde betalt, 19 resterede. Henrik formulerer og
omdeler betalingspåmindelser.

4) Henvendelser fra medlemmer
a)HH35: Bestyrelsens svar ang. færdiggørelse af rydning på fællesarealet grænsende til HH35’s baghave. Bestyrelsen vil bede HH35 frigøre de tre træstammer for hegn, hvorefter foreningen vil skære
og fjerne disse stammer. Orientering til HH35 via mail fra Troels.
b)HH52: Formanden har bedt lejeren af HH52 nedtage hegn på fællesarealet. Bestyrelsen forventer
at henvendelsen respekteres af lejeren i HH52.

5) Eventuelle projekter 2016:
a)Fodhegnet ved “højen” mod Fagerdalen, hvad gør vi?: Henrik indhenter tilbud på etablering af
stenafgrænsning.
b)Inspektionsrunde for bestyrelsen: Aftalt til d. 10. april kl. 10
c) Indkaldelse til “havedag” for alle medlemmer: Benedikte formulerer invitationen og omdeler. Vi
fokusere på opsamling af affald, nedsavning og bortkørsel af brækkede grene (fyrrertræerne) og
fjernelse af vækster på fortovene (som ikke grænser til de enkelte matrikler)

6) Hjemmesiden
a) Status for antal tilmeldte brugere, herunder ønske om advisering ved nye opslag: Der er p.t. 24
brugere. Adviceringsfaciliteten virker når nye dokumenter lægges på siden, men ikke, når der kommenteres på siden, hvilket bestyrelsen finder passende.

7) Vej
a) Status på tilbagemelding til Rudersdal Kommune vedr. ny aftale om vintervedligholdelse: Se
venligst pkt. 2 a)
b)Plan for undersøgelse af vejens beskaffenhed: Udskydes til næste møde.

8) Evt.
a)Fastsættelse af næste mødedato: Onsdag d. 11. maj kl. 19:30 hos Benedikte

