
 

Holte d. 18. Juni 2018 

Referat fra bestyrelsesmøde kl. 20 :30, tirsdag d. 12.06.18 hos Bo                                    
Deltagere: Morten, Benedicte, Per, Thomas, Gustav, Bo 

Fraværende : Klaus, Johannes 

 

1. Referat fra møde d. 8. juni med Eva Sievert Asmussen fra SLKS 

Benedicte og Per gav kort orientering fra mødet og der kommer særskilt referat/notat fra 

pågældende møde. 

 

2. Stophaner i rabatten til de enkelte gårde, er alle fundet?  

Enkelte mangler, og der opfordres til at melde de resterende ind til Per. 

-opsyn/ansvar => Må aftales på de enkelte pladser 

-afprøvning => De enkelte pladser må selv afprøve dem 

-evt. rep. og betaling for evt. rep. => De enkelte pladser må selv afholde omkostninger. 

 

3. Landskabsarkitekt – hvor langt er vi? 

Lea Nørgaard har fremsendt første del af det aftalte oplæg, der blev drøftet på mødet. 

Oplægget omfatter såvel hække, fællesarealer og veje, parkeringsarealer og træer. 

I det videre forløb vil der blive foretaget supplerende registrering og kortlægning af 

beplantningselementer og foreslåede indsatsområder. 

Desuden forslag om, at foreningen overvejer om, at der ved fornyelse af birketræer ansøges 

om at disse  erstattes med Falsk Akacie træer, der er mere allergivenlige. Bestyrelsen 

afventer yderlig information fra Lea Nørgaard, før forslaget drøftes videre. 

  

4. Asfalt på vej og på pladser 

Per orienterede om de 3 tilbud, der er indkommet på reparation af skader på asfalt på 

Granholmen. Tilbuddene ligger i størrelsesordenen 130.000-170.000 + moms – forventeligt 

mellem dkk 4000,- og 6.000 pr. husstand på Granholmen. 

Der er behov for et vejlaug på Granholmen, men for at få igangsat reparation, udsendes brev 

og opkrævning til Granholmens beboere, så arbejdet kan foretages inden efteråret. 

 

5. HMN – ny udmelding 

Der er nye muligheder for placering af aftræk – Per laver nyt byggeblad – forventeligt til 

næste møde. 

 

6. Evaluering af arbejdsdagen 

Fint fremmøde årstid og vejr taget i betragtning samt god stemning. 

 

7. Bålplads 

- Brandmajor => Lasse Borg Granholmen 19 har tilbudt at stå for det, men vil gerne have 

indkøbt en branddasker og en skumslukker, hvilket er besluttet. 

- Brug => Se Benedictes udmelding – bålet er kun til grene… 



8. Orientering fra: 

- Kassereren 

« sneudgifter » - afventer melding fra kasseren 

- Gartnerområdet – Gartneren skal have klippet de fælles hække samt fjernet et 

træ, der er gået ud. 

- Kloak- vand- og vejområdet 

Thomas prøver at få kloakfirma i tale vedr. mulighed for en serviceaftale, men har 

svært ved at komme i dialog med dem. Gustav indhenter info fra kommunen 

vedr. evt. planer om renovering/udbygning af hovedkloak. 

- Kanalområdet – Kanalen er ret udtørret, ikke noget at bemærke. 

- Hjemmesiden – Bo gennemgik oplæg til simplificering af hjemmeside samt 

initiativ om at beskrive foreningens data om beboerne ift. 

GDPR/Persondataforordningen 

- Formand – nye beboere på vej på plads 1, hus 34A. Vi ønsker velkommen til Laura 

og Per Arildsbo. 

9. Evt. 

Der er vidt forskellige gårdhavelåger i bebyggelsen, og bestyrelsen er enige om at 

byggebladet for disse bør følges. 

Der er ligeledes meget forskellige havelåger. Punkt om udarbejdelse af 

havelågebyggeblad tages op på næste møde.  

Mødet sluttede kl 22.51 


