Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 26. september 2019 hos Benedikte HH54 kl. 19:30
1. Valg af referent - Benedikte valgt
2. Økonomistatus (forbrug ift. budget) - Vi er på budget
3. Beplantningen mod Fagerparken – status
Vi må genplante 2 mindre fyr da de ikke klarede sommervarmen, på trods af intens vanding og
pleje af bestyrelsen.
4.

Rudersdal Kommune – henvendelser
a. Affaldssortering (herunder forslag/kommentar fra HH37 - fællesløsning)
Bestyrelsen arbejder med sagen og vil eventuelt fremsætte et forslag på generalforsamlingen.
Vi modtager gerne forslag fra medlemmerne på den lukkede facebookside.
Bente og Niels, HH37, har foreslået, at vi ser på muligheder for fælles løsninger.
Kommunen har i et brev til alle beboere skrevet, at de ikke vurderer, at en fælles løsning er en
god ide for os.
b. Opsigelse af vej/vinter-vedligeholdelse - nystiftelse af vejejerlaug
Bestyrelsen har på dagens møde besluttet at bakke op om et initiativ til stiftelse af et vejlaug
for hele Henrikshave. HHGF’s bestyrelse kan repræsentere alle medlemmer i vores
grundejerforening (hvor der er medlemspligt) i forhold til et vejlaug, og Ole Blou HH53 har
indsamlet underskrifter fra de øvrige beboere på Henrikshave. Bestyrelsen har tilbudt at
bidrage med udførelsen af diverse opgaver i forbindelse med etableringen af vejlauget. Ole
Blou vil orientere Rudersdal Kommune om vores kommende forening samt vores ønske om at
indgå i forhold til kommunens forestående udbud af vej- og vintervedligeholdelse på vegne af
kommunens interesserede vejlaug. Tak til Ole Blou herfor.

5. Medlemshenvendelser
a. HH23: Plantning, ca. 6 m2, på fællesarealet ved østvendt gavl mod HH23
Gartneren bedes ordne området og sætter planter.
b. HH39: Organisering/tilbudsindhentning vedr. udskiftning/opretning af fortovsfliser
Vi har fra Jørgen Wisbech, HH39, modtaget et veldokumenteret arbejde med optælling af
knækkede fliser på såvel fælles som private fortove - mange tak for det. Jørgen indhenter
pt. tilbud på arbejde og materialer til udbedring. Bestyrelsen er positive overfor forslaget,
og vil udbedre fællesarealernes fortove i forhold hertil, og håber samtidigt, at alle beboere
vil tilslutte sig forslaget.
c. HH52: Oprettelse af en liste over det originale/oprindelige materialevalg i bebyggelsen

Bestyrelsen finder initiativet prisværdigt, men kan ikke facilitere denne opgave i bestyrelses
regi – vi opfordrer til brug af medlemmernes lukkede facebook-side.
d. HH42: Ønske om begrænset tidsintervaller for støjende arbejde på fællesarealet
Vores gartner har vores henvendelse udvist ekstraordinært stor forståelse herfor, og vil
vente med at slå græs til kl. 7. Ud over det vil bestyrelsen ikke indgå i dialog med avisbude,
renovation og andre, der udfører deres arbejde tidligt på dagen.
e. HH35: Solceller på tagene - opfordring til generel stillingtagen
Bestyrelsen understøtter grønne tiltag, og vil komme med forslag til en ensartet løsning i
forbindelse med generalforsamlingen.
6. Renovering af Henriksholms Alle’, specielt ind/ud-kørselsforhold til Henrikshave
Formanden retter henvendelse til Rudersdal Kommune med henblik på at få bedre oversigtsforhold
ved ind-og udkørsel til Henrikshave.
7.

Juletræ
Juletræet tændes den 30 november kl. 15 med æbleskiver, saft og gløgg.
Invitationer printes og omdeles.
Formanden vil igen i år bede gartneren donere et træ.

8. Næste mødedato
20 november kl. 19.30 hos Henrik HH38

27 september 2019
Benedikte HH54

