
Referat af bestyrelsesmøde 1 Maj 2018 

1) Valg af referent
Benedikte valgt

2) Økonomi
a. Kontingent – status

Alle har betalt kontingent. 

3) Gennemgang af observationer fra rundturen med gartneren søndag d. 15. april samt stillingtagen
hertil:

a. Oprydning og bortskaffelse af grene og nedfald til højre for trappen til Fagerparken
Vi beder gartneren gøre det

b. Halvskuret ved HH45 mangler sort træbehandling
Det er tidligere oplyst, at træværket skulle tørre før maling kunne foretages. Formanden
retter henvendelse til HH45 mhp. status.

c. Fællesarealet bag HH41 – HH45 mod Fagerstien plejes som hidtil, men kan muligvis
reduceres til een gang årligt
Vi har besluttet at beskære en gang årligt. Henvendelse fra HH43 vedr. yderligere
beskæring af træer på fællesområdet vil vi undersøge nærmere.

d. Fællesarealet bag HH23 – HH33: Affald såvel nedbrydeligt som ikke nedbrydeligt forefindes
flere stæder på strækningen
Det vil bliver fjernet af gartner, eller evt. på vores havedag.

e. Hegn og skel imellem HH23-HH45 og fællesarealet mod Fagerstien: Hegn i skel synes flere
steder i meget dårlig stand. Rodet indtryk flere stede
Bestyrelsen henstiller på det kraftigste til at beboerne rydder op på deres grund og at hegn
vedligeholdes eller fjernes.

f. 4 mindre træer kan fældes på fællesarealet bag HH31-HH33 mod Fagerstien
Besluttet

g. 12 sten mangler imellem HH23 og ”Højen”, hvormed det sidste hul imellem de nuværende
sten og HH23 kan lukkes. Et sådan tiltag vurderes til endeligt at kunne stoppe
cykelpassagen imellem ”Kostien” og Henrikshave over græsplænen udfor HH23
Besluttet

h. Stolperne fra det tidligere ”fodhegn” står fortsat tilbage”Højen” kan beplantes med 3*14
vedbend på skråningen vendende mod HH22-HH26. Formålet vil være etablering af et
grønnere indtryk
Fjernes på havedagen den 9 juni

i. Egen stående på det nedre fællesareal mod mosen/folden kan opstammes med henblik på
bedre ”kig” mod mosen. Rudersdal Kommune kan ligeledes søges om tilladelse til at
grundejerforeningen fjerner de små træer og buske i folden bag egen - med samme formål
om bedre ”udkig”
Vi vil opstamme træet på havedagen, og formanden spørger hos kommunen om vi kan
fjerne/beskære små træer på kommunen grund.



j. En højdebeskæring af busketterne overfor HH22-HH32 blev af gartneren vurderet til at
koste ca. kr. 25.000
Vi indhenter alternative tilbud

k. En vurdering af rimelighed og hensigtsmæssighed ved sløjfning af beplantningen overfor
HH31-HH37 på fællesarealet og genplantning af fyrretræer udskydes til nuværende
beplantninger er spunget ud. Effekten af denne eventuelle sløjfning skal ligeledes vurderes
Vi genbesigtiger og beslutter på et senere tidspunkt

l. Øvrige træer og beplantninger samt græsarealer vurderes i umiddelbar god stand

m. Reparation af brosten på parkeringsplads
Gartneren vil udbedre tre felter af ca. 2 m2

4) Nye naboer

Vi har fået nye naboer i hhv. HH35 og HH42, som alle ønskes vedkommen i foreningen. 

5) Aktivitet på hjemmesiden
Der er ikke megen aktivitet på hjemmesiden og ingen emner til dagens bestyrelsesmøde. Vi
anbefaler alle at tilmelde sig nyhedsmail

6) Referat fra generalforsamlingen

a. Godkendelse af Ruderdal Kommune – status
Referatet godkendt af kommunen 

7) Planlægning af ”Havedag”
Havedagen er den 9 juni 2018 kl 10:00 – 13:00
Opgaver vi gerne vil arbejde med:
- Hegnsstolper ved sten fjernes
- Fælle træ i fredsskoven
- Opstamme eg
- Fjerne græs fra fortov på fællesarealer
- Hvis nogle beboere vil have fjerne deres antenner så vil vi gøre det. Det er derfor vigtigt at I

fortæller om I vil have nedtaget jeres antenner.

8) Eventuelt.
Ingen punkter

Næste bestyrelsesmøde er 25 juni


