Holte d. 14.06.2022

Referat fra bestyrelsesmøde kl. 20, tirsdag d. 14.06.22 hos Bo
Deltagere: Benedicte, Gustav, Johannes, Sven, Bo
Afbud: Per Følner, Morten, Niels

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt
2. Møde med SLKS d. 20.06. kl. 9:30 hos Gustav.
Forslag til dagsordenen:
-

Manual for bebyggelsen (dokumentation af husene)
Fremtidig opvarmning
Status på ansøgninger og tilsyn
Evt.

Gustav, Johannes og Benedicte deltager. Benedicte sender snarest forslaget til dagsordenen til SLKS.
3. Gartnersituationen (Sven)
Vores gartner, Thorbjørn, har ikke ønsket at forny kontrakten. Sven har møde med en potentiel
erstatning/ny gartner i indeværende uge. Indtil videre slår den gamle gartner fortsat græsset.
Indtil videre vil kun de mest presserende opgaver blive varetaget – og de planlagte fældninger således
udskudt til ny gartner er fundet.
4. Affaldsbeholdere (Per/Benedicte)
Vi har alle modtaget brev i e-boks om ny container til mad og restaffald senere på året. Per forventes
fortsat at undersøge muligheder og pligter ift. affaldscontainere i den nye ordning.
5. Rottesituationen ? Tilbagemelding fra pladserne.
-

Plads 1: Har fået stikprøve efterset kloak og afventer tilbagemelding
Plads 2: (ej repræsenteret)
Plads 3: Intet nyt
Plads 4: Intet nyt
Plads 5: Har fortsat rotter i et hus. Der er nu lagt gift ud
Plads 6: (ej repræsenteret)
Plads 7: (ej repræsenteret)
Plads 8: Intet nyt

6. Nyt vedr. fremtidens opvarmningsmuligheder

Forslag til udbygningsplan for fjernvarme er nu offentliggjort, og det fremgår at vores område vil kunne få
fjernvarme fra 2028. Læs mere her:
https://www.rudersdal.dk/files/media/2022/23/norfors__udbygningsplaner_for_rudersdal_kommune.pdf?fbclid=IwAR05WFMSXTKoVhkd45bH7m6MWrkYuSxcKd6DVkn_KgpwsRN2rRjQE4lODY
Bestyrelsen vil fortsat følge med i kommunens planer – og vil forsøge at få en repræsentant fra kommunen
til at orientere nærmere på næste generalforsamling.
7. Orientering fra
-

Kassereren: der er ikke brugt penge på fredning diverse samt plejeplan – og budgettet forventes
at holde (eller give overskud)
Gartneromraadet: Er dækket af punkt 3 ovenfor
Kloak- vand- og vejomraadet: (ej repræsenteret)
Kanalomraadet: Der er formodentlig gennemløb – Gustav tjekker det hos kommunen
Hjemmesiden: Den nye hjemmeside virker fint og hurtigt. Den kan bruges til mere hvis ønske
om det. Bo tjekker statistik og lukker den gamle, inaktive side.
Formanden: Granholmen 26 er til salg.

8. Evt.
Intet

Mødet sluttede kl. 22.08

