Bestyrelsesmødet torsdag d. 27. marts 2018
1) Valg af referent:
- Troels
2) Evaluering af generalforsamlingen
- Bestyrelsen fandt generalforsamlingen godt afviklet, dog synes fremmødet meget beskedent.
a) Afstemningspunkter (stern, indkørsler) - next step
- Idet generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig ift. vedtægtsændringer, så forbliver de
   eksisterende forhold mht. ændring af sternhøjde og ændring af indkørsler.  
b) Højde på busketter
- Busketterne overfor HH22 - HH32 blev på generalforsmlingen foreslået højdereduceret, hvilket vil blive drøftet på en forestående “rundtur” med gartneren ift. muligheder og pris.
c) Beplantningen overfor HH 31-37 på Fællesarealet
- Denne beplantning blev på generalforsamlingen forslået nedlagt og erstattet af nyplantede
fyrretræer. Bestyrelsen vil ligeledes drøfte mulighederne med gartneren på den kommende
“rundtur”. Bestyrelsen har i denne sag et specielt hensyn at tage til beboerne i HH36 - HH 42
ift. skærmning mod lyskeglen fra biler samt bevarelsen af et grønt indtryk.   
d) Aktivering af vejlaug
- Troels vil når tid og kræfter tillader det, omdele en skrivelse herom til alle beboeren på
Henrikshave (et initiativ, som ikke umiddelbart er i regi af grundejerforeningen).
e) Skiltning m. P-forbud først på vejen (herunder indlæg fra Søren Molbech HH26)
- Formanden har overfor førerne af parkerede biler på den første strækning af Henrikshave
opfordret til parkering andetsteds, idet oversigtsforholdene ellers er meget begrænset for
andre trafikanter. Bestyrelsen vedtog at se tiden an, og den indhentede tilladelse til opsætning
af P-forbudstavler skrinlægges.  
f) Hjemmesiden - “Nyt fra bestyrelsen” er fjernet
-  Hjemmesiden er opdateret ift. releante emneoverskrifter.
g) Referat (status mht. underskrifter og fremsendelse til Ruderdal Kommune samt upload på
		hjemmesiden)
- Referatet fra generalforsamlingen er godkendt og underskrevet samt lagt på hjemmesiden.
Kopi heraf videresendes af formanden til Rudersdal Kommune jf. vedtægterne.
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3) Årshjul
a) Dato for rundtur med gartneren
- Søndag d. 22. april kl. 11 (blev efterfølgende bestyrelsesmøde flyttet til søndag d. 16 april
kl. 10:30 af praktiske grunde).
b) Dato for Havedag
- Forslag: Lørdag d. 9. juni kl. 10. Der vil være fokus på hjælp til nedtagning af antenner, rens ning af fortove (mod fællesarealerne), opsamling af skrald m.m.
c) Dato for juletræstænding
- Søndag d. 25. november kl. 16.
4) Vedligehold
a) Drøftelse af vedligeholdelsesopgaver
- Disse opgaver vil i lighed med øvrige år være rettet mod græsslåning og klipning af busketter/
hække.
b) Drøftelse af projekter
- Opretning af sten på p-pladserne
- Fældning af træ mod engen (endnu kun forslag)
- Beplantning af højen (dækkeplanter mhp. et mere grønt indtryk)
5) Fordeling af opgaver og ansvar bestyrelsesmedlemmerne imellem
- Den nuværende fordeling af opgaver og focusområder imellem bestyrelsesmedlemmerne
bevares.
6) Indkomne forslag fra medlemmerne
- Ingen forslag modtaget
7) Evt.
- Kassereren (Henrik HH 38) oplyste at 9 medlemmer endnu ikke have betalt kontingent, men at
forfaldsdagen herfor heller ikke var passeret endnu. Rettidig betaling forventes overholdt af alle
medlemmer.
8) Næste mødedato
- Tirsdag d. 1. maj kl. 19:30 hos Benedikte
Tak for god ro og orden!
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