
Holte d. 28.09.2017 

Referat fra bestyrelsesmøde kl. 20, onsdag d. 13.09.17 hos Thomas   

      Alle bestyrelsesmedlemmer deltog (Johannes fra kl. 21) 

1. Opfølgninger fra generalforsamlingen og sidste møde 
- Vi formoder, at Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at videreføre model med 

byggeblade 
- Per Følner fremlagde forslag til opdateret indholdsfortegnelse og struktur for 

byggebladene. Forslaget sendes til godkendelse hos Slots-og Kulturstyrelsen 
(Benedicte går videre). 

- Skodder og skoddedøre, gårdlåger: Vi må henholde os til eksisterende 
byggeblade og søge eller orientere Slots- og Kulturstyrelsen, når de skal fornys. 

- Farvekoder: Per F fremlagde forslag til opdatering af byggeblad: Udvendig 
overfladebehandling. Forslaget sendes til godkendelse hos Slots-og 
Kulturstyrelsen (Benedicte går videre). 

2. Forespørgsel om tegninger til bryggersdør - ønsket fra grundejerforeningen medtages 
i henvendelse til Slots-og Kulturstyrelsen (Benedicte går videre). 

3. Opdatering af vedtægter og planlægning af arbejdet – (Johannes + Benedicte) 
Johannes gennemgik oplæg til rettelser og indskriver disse i en opdatering af 
vedtægterne, der herefter behandles i bestyrelsen. Vedtægtsændringerne skal 
godkendes på næste generalforsamling. 

4. Suppleanterne på mailingsliste –  forslaget vedtaget. Suppleanterne medtages 
fremover til                orientering omkring dagsorden, referat, evt. større sager mm 

       5. Birketræer (også det bag garagerne på plads 6) (Preben og Bo) 
- Gustav undersøger bevæggrunde for Kbh. Kommune for evt.at udskifte birketræer 
til andre træer ved fornyelse. 
- Birketræerne i de græsklædte rabatter indgår som en del af bebyggelsens 
bærende fredningsværdier iflg. Slots- og Kulturstyrelsen. Vi må udskifte træer, der 
er syge eller for store, men ikke fjerne træer. 

       6. Stophaner i rabbaten til de enkelte gårde – fortsættelse fra sidste møde (Bo) 
- Lars Mortensen, NovoFoss, tidl. Allerød Forsyningen 
- hver pladsformand kontakter Lars Mortensen og rekvirerer tegning over 
stophanernes placering 
- Publiceres på hjemmesiden, når tegninger er rekvireret - mail til Bo, der  

 publicerer 
- Indkøb af lukkenøgler - Benedicte. 
- Evt. udgifter dækkes af de enkelte pladser 
- Pladsformanden har herefter det overordnede ansvar for at kende placering og 
funktionen af stophanen 

         7. Efterårets arbejdsdag fx 05.11.17. => dato vedtaget 
-annoncering jf referat fra sidste møde - Bo annoncerer på Facebook mm 
-arbejdsopgaver : klipning af ahorn, spredning af fliesbunke, rydning af stykket 
mellem pl. 1 og fodboldbanen 

         8. Orientering fra: 
- Kassereren 

Tilskud fra Slots-og Kulturstyrelsen ? Ikke modtaget endnu! 
Fornuftig økonomi! 
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- Gartneromraadet 
Træer i Lilleskoven (generel vurdering, aftale med gartner) 
Check af fælles hække - der er uønskede gevækster, der skal fjernes. Klaus      
beder gartner om det. 

- Kloak- og vejomraadet 
○ Thomas foreslår at vi tegner et service abonnement med gennemgang og 

spuling af alle vores kloakker 
○ Der er enkelte huller på flere pladser i vejbelægningerne - Preben 

indhenter tilbud. Udgiften skal dækkes af de enkelte pladser. 
- Kanalområdet  

○ Har det godt, ingen problemer. 
- Hjemmesiden 

Opdatering vedr. bygningsfredning jf. referat fra sidste møde 
○ Bo checker og opdaterer 

- Formanden 
Mail fra Stig Englund (Rudersdals Kommune) 
○ Arealet mellem bebyggelsen og fodboldbanen er ikke længere omfattet 

af naturbeskyttelse (paragraf 3), men fortsat fredet. 
Brombærkrat bag garager på plads 1 skal holdes nede, Klaus aftaler med   
gartner 

9. Evt. 
Kommentarer til placering af basketballstativ m.v. på plads 3 
Det er de enkelte pladsers egne anliggender - men generelt positive kommentarer 

fra flertallet i bestyrelsen - godt med mere liv på pladserne! 

Mødet sluttede kl. 22 

  2


