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Referat fra bestyrelsesmøde kl. 20, onsdag d. 07.01.20 hos Per 

Deltagere : Benedicte, Marianne, Gustav, Per, Klaus, Johannes og Bo 

Fraværende : Morten 

Referent : Bo 

 

Ad. 1. Bålfad  

Udsat – status følger på et senere tidspunkt. 

 

Ad. 2. Plejeplan – Marianne 

Har dialog med Thorbjørn i næste uge – opgaver, der er besluttet i 2019, men endnu ikke udført, kan 

betales af budget fra 2019 .  

Der er vandpytter på sti til skoven gennem Nordarealet, og der bestilles derfor pålægning/udfyldning med 

grus hvor nødvendigt. 

 

Ad. 3 Tegning vedr. tagrenovering – Per 

Klaus Maar, som vi tidligere har bedt om at udarbejde løsningsmuligheder for tagrenovering med undertag, 

har i samarbejde med Per Følner udarbejdet et omfattende oplæg. 

 Oplægget indeholder tegningsmateriale, der beskriver 3 forskellige modeller for tagrenovering med 

undertag, samt beskrivelse af udførelse, fordele, ulemper og priser for udførelse. 

Per Følner gennemgik de forskellige modeller, hvorefter vi enedes om at sende projektet videre til Slots og 

Kulturstyrelsen, med henblik på at få udarbejdet et byggeblad for tagrenovering med undertag. 

 

Ad. 4. Affaldsordning – udarbejdelse af oplæg til generalforsamlingen. Evt. placering af fællescontainere. 

Herunder ansøgning til SLKS vedr. rafteindhegning. Argumentering for/imod placering samt for/imod 

indhegning 

Benedicte og Gustav er inviteret til nyt møde med kommunen i uge 3, hvor de gældende rammer og krav 

bliver drøftet. Punktet tages herefter op på næste møde med henblik på at få lavet oplæg til 

generalforsamlingen. 

 

Ad. 5. Generalforsamling 

Er Jægerhusets mødelokale bestilt? Klaus undersøger og bestiller. Generalforsamlingen bliver afholdt d. 25. 

marts jf. tidligere referat. 

Bestyrelsen vil forslå Camilla Kisling som dirigent. Klaus spørger Camilla, om hun vil være villig til at påtage 

sig det hverv. 
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På valg: Benedicte, Johannes og Morten 

Genopstilling: Benedicte og Johannes er villige til at genopstille. Afklares med Morten (fraværende) 

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamling 

- Affaldsordning (v./Benedicte eller Gustav) 

- Tagrenovering (v./Per) 

 

Ad. 6. Orientering fra : 

- Kassereren: Johannes gennemgik det foreløbige regnskab. Det endelige regnskab udsendes 

ifm. indkaldelse til generalforsamling 

- Gartneromraadet (Se punkt 2) : Se pkt. 2 

- Kloak- vand- og vejomraadet : pt intet nyt  

- Kanalomraadet : Vandstanden i Furesøen, og kanalen langs vores bebyggelseer meget høj. 

Gustav påtaler til kommunen, at der er vand i nogle af haverne. 

- Hjemmesiden : Er ajour. 

- Formanden : 

Enkelte bestillinger af gårdlåger og skoddedøre er nu « i hus » iflg. Benedicte og Gustav. 

Lågerne er leveret af Kirke Hyllinge snedkerværksted og er flot udført. Der er fortsat 3 

aktuelle bestillinger (oplyst af Gustav) – og tilbud/info om pris lægges på hjemmesiden. 

Bemærk - hvis der kommer yderligere 2 bestillinger på gårdlåger, kan der opnås 25% rabat. 

Gustav koordinerer. 

Regning for rådgivningsbistand fra Landskabsarkitekt Lea Nørgaard er fremsendt og vil indgå 

i regnskabet for 2019. 

Forslag til arbejdsdag : 03.05.2020 – vedtaget  

Ad. 7. Evt 

Per Følner har talt med Slots- og Kulturstyrelsen angående terrasse- og gårdbelægningssten. Det er ikke 

længere muligt at fremskaffe de hidtid brugte sten. Det er lykkedes at finde og få godkendt en anden sten – 

detaljer vil følge i byggeblad, som vi vil udarbejde i løbet af foråret 

Mødet sluttede kl. 22 

Næste møde hos Klaus d. 04.02.2020 

 

 


