
 
Referat af  bestyrelsesmødet i g/f Henrikshave tirsdag d. 21. maj 2019 
 

1) ”Inspektion” af fællesarealerne (start fra H36 kl. 19:00) 
 

Området ser fint ud. 
Der skal tages ca. 0,5 m af busketterne foran HH 22-32. 
Der skal på et eller andet tidspunkt lægges flere sten ved bommen for enden af Fagerdalen, da der 
igen er dannet cykelstier. Dette har lav prioritet. 
Vi vil bede gartneren klippe busketterne tidligere end Skt. Hans i år. 

 
2) Valg af referent 

 
Benedikte valgt til referent 
 

3) Økonomi 
 
Budgettet følges. 
 

4) Status vedr. nyplantningen mod Fagerparken 
 
Det ser fint ud, og flere af vores beboere har udtrykt tilfredshed med beplantningen. 
  

5) Programlægning for ”Havedagen” d. 15. juni kl. 11-13 
 
Invitation lægges i vores postkasser i uge 21 
Bestyrelsen sørger for vand og øl  
  

6) Golfbolde på græsarealerne 
a. Gartneren oplyser, at han ved flere græsklipninger har fået golfbolde ind i sin 

maskine. Senest blev en bold slynget med betydelig kraft hen over vejen, heldigvis 
blev ingen ramt. Gartnerens materiel tåler ligeledes ikke disse bolde, så hermed en 
kraftig opfordring om at indsamle golfbolde efter god leg med disse på 
fællesarealerne. 

 
Vi beder derfor golfspillerne samle deres bolde op når de har spillet på vores arealer. 

   
7) Henvendelser fra medlemmerne 

        HH52 Anne-Sophie Abel Lohse:  
Forslag om ”Materialeliste” til fælles brug og inspiration; eksempelvis mursten, 
klinker, trætype til udhæng + behandling etc. 
 

Det er en rigtig god idé. Vi opfordrer til et opslag på vores Facebook side, hvor alle beboerne kan 
komme med indlæg til materialevalg.  

 



                   HH52 Anne- Sophie Abel Lohse: 
Vilde brombær breder sig på fællesarealet; kan gartneren afhjælpe? 
 

Vi beder gartneren se på det.    
 

                   HH37 Bente og Niels Clemmensen: 
Forslag om fælles opsamlingsstation på fællesarealet ifm. kommende 
renovationssystem (emnet blev kort berørt på generalforsamlingen) 
 

Det er ikke aktuelt endnu, vi afventer kommunens udspil og tager derefter sagen op 
 

HH39 Jørgen Wisbeck: 
Konkret forslag til opsætning og drift af hjertestarter 
 

Vi er positive overfor forslaget. Vi synes det er et godt initiativ som vi har tilkendegivet tidligere. Vi 
opfordrer Jøren til at arbejde videre med sagen, da vi ikke mener det er et bestyrelsesanliggende. 
Når der foreligger konkrete beslutning vedr. betaling, elforbrug og placering vil vi gerne se på det 
igen. 

 
8) Eventuelt 
Henvendelse til Rudersdal Kommune vedr. oversigtsforholdene ved indkørsel til Henrikshave 

 
Formanden vil rette henvendelse til kommunen vedr. vores ønsker for vejen og for oversigts 
forholdene indtil Henrikshave 

 
 

Vi mødes til havedag den 15 Juni kl. 11 – 13 
 
 Næste bestyrelsesmøde er den 5 september kl. 19:30 hos Benedikte HH54 


