
 

 

 

Holte d. 25.10.2021 

 

Referat fra bestyrelsesmøde kl. 20, tirsdag d. 05.10.21 hos Johannes 

Dagsorden 

1. Velkommen til Casper Lytche-Heiberg 

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Opsamling på og evaluering af generalforsamlingen 

4. Vedr. placering af haveskur 

5. Planlægning af arbejdsdag d. 31.10.21 

6. Fremtidens varmeforsyning ? 

7. Orientering fra : 

- Kassereren :  

- Gartneromraadet :  

o fornyelse af gartnerens kontrakt  

- Kloak- vand- og vejomraadet :   

Rottespærrere ??? 

- Kanalomraadet :  

- Hjemmesiden :  

- Formanden : 

8.   Eventuelt 

 

 

Referat 

1. Velkommen til Casper Lytche-Heiberg  

Erstatter Klaus Borello, som har ønsket at træde ud af bestyrelsen på grund af arbejdspres. Casper 

repræsenterer plads 2 indtil næste generalforsamling. (casperlythcke@gmail.com) 

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

3. Opsamling på og evaluering af generalforsamlingen :  

Ordensregler – afventer forslag til næste generalforsamling 

El-ladestandere – det videre forløb ? Sven skriver en ansøgning til SLKS og Rudersdal kommune 

Plejeplan – det videre forløb ? Processen herfra indskrives i referatet fra generalforsamlingen. 

Forslaget sendes i høring. 

Sprøjtemidler – besked til gartner og indarbejdelse i kontrakt. 

Asfalt – Forsøg jf. referatet fra Generalforsamlingen 

Renovering af bed på pl. 7 – det videre forløb ? Sven aftaler med gartneren 

Kommunens forslag til affaldssortering i høring ? Vi afventer kommunens forslag 

Kontakt til kommunen vedrørende fremtidig  kloakplan : Kommunens udmelding er : 



Analyserne viser, at belastningen af Vejlesø og Furesø er størst fra Dronninggård. Den 

eneste løsning her vil, som for Holte, være at gennemføre en fuld separatkloakering. (2024-

2040) 

Regnvandet kan ledes til Vejlesø og Furesø efter rensning i regnvandsbassiner, der kan 

udformes som mindre søer, der forventes at kunne findes plads til i området vest for Vejlesø. 

Det betyder, at grundejerne skal separere deres regn- og spildevand på egen grund og 

tilslutte sig de to rør i vejen. 

 

Affald samt afklip fra arbejdsdagen – placering og afhentning ? Afklip fra fællesområder på 

arbejdsdagen må efterlades i skovbunden, hvor det fældes 

4. Vedr. placering af haveskur –– for at gøre noget ved sagen, er det nødvendigt at se ansøgningen, 

samt vide hvem man har haft kontakt med i kommunen. 

5. Planlægning af arbejdsdag d. 31.10.21 

- Sven skriver et par linjer forslag om hvert af de 2 indsatsområder 

- Sven dækker Nordskoven på arbejdsdagen 

- Benedicte dækker Lilleskoven på arbejdsdagen 

- Per står for grill/bål 

- Benedicte skriver ud – også vedr. brug for at tage små hånd-grensakse med 

6. Fremtidens varmeforsyning ? 

- Vi må afvente nye muligheder – intet konkret nu 

7. Orientering fra : 

- Kassereren : 2021 : 30.000 til rådighed fra plejeplan mm, bed ved plads 7 kommer til at koste 

ekstra, hjertestarter kan potentielt komme til at koste ca. 15.000 

- Gartneromraadet :  

o fornyelse af gartnerens kontrakt – udskydes og udarbejdes, når plejeplan er drøftet og 

besluttet 

- Kloak- vand- og vejomraadet :  intet nyt 

Rottespærrere : Gustav afklarer om praksis for placering er ændret 

- Kanalomraadet : Passer sig nogenlunde – er ikke længere så fyldt 

- Hjemmesiden : Byggeblade indholdsfortegnelsen er nu nemmere at tilgå 

- Formanden : Ikke noget  

8.   Eventuelt - intet 

 

 

Næste møde holdes d. 8.11 kl. 20.00 hos Bo 

 

Mødet sluttede kl. 21.45 

 

 


