Referat af ordinært bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse
Den 19. november 2014

Til stede:







Jens Chr. Sørensen
Niels Chr. B. Nyborg
Torry Lindstrøm
Niels Matthiesen
Søren Morten Raff Dambæk
Carsten Skau

Formand
Kasserer og næstformand
Grønne områder
Kabel-tv
Web-redaktør
Sekretær

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiopfølgning på budget 2014, herunder kontingentopkrævning
3. Kommunens besigtigelse af bebyggelsens vejnummerskilte og behovet for belysning på stien
forenden af række 2
4. Status på opgradering af hjemmesideproduktet
5. Status på udmeldingen om vedligeholdelse af endevægge
6. Bestyrelsens info om vedligeholdelse af de interne hække – reaktioner fra grundejere
7. Anvendelsen af bebyggelsens farvekoder
8. Opfølgning på efterårets havedag
9. Status på øvrige grønne opgaver
10. Status på kabelTV-området
11. Bestyrelsesfrokost
12. Eventuelt

Ad. 1) Godkendelse af dagsorden
 Dagsordenen blev godkendt.
 Udgifterne følger stort set budgettet.
 Fornøden likviditet frem til 2015 kontingentindbetaling.
Ad. 2) Økonomiopfølgning på budget 2014, herunder kontingentopkrævning
 Alle har betalt.
 Udgifterne følger stort set budgettet.

Ad. 3) Kommunens besigtigelse af bebyggelsens vejnummerskilte og behovet for belysning på stien
forenden af række 2
 Møde med Eva Larsen fra Hørsholm Kommune, som var her for at kigge på slidte og mangelfulde
vejnummerskilte.
 Der blev også kigget på manglende belysning på stien for enden af række 2.
 Dialogen var god og positiv.
Ad. 4) Status på opgradering af hjemmesideproduktet
 Projektet er sat lidt i bero indtil vi finder en ny web-designer, der kan hjælpe til en rimelig pris.
Ad. 5) Status på udmeldingen om vedligeholdelse af endevægge
 Mange har fulgt opfordringen og har fået malet endevæggen, hvilket bidrager til at hele
bebyggelsen fremstår mere velholdt.
Ad. 6) Bestyrelsens info om vedligeholdelse af de interne hække – reaktioner fra grundejere
 Desværre har alle ikke fulgt bestyrelsens henstilling om at vedligeholde de interne hække.
Punktet bliver derfor et punkt på generalforsamlingen, hvor der skal tages stillingen til politikken
på området.
Ad. 7) Anvendelsen af bebyggelsens farvekoder
 På hjemmesiden kan man se de korrekte farvekoder til de enkelte bygningsdele og bestyrelsen
henstiller til at beboerne anvender korrekte farver.
Ad. 8) Opfølgning på efterårets havedag
 Efterårets havedag gik fantastisk og der takkes for det store arbejde som blev udført af de
fremmødte. Også stor tak til vores catering hold (Jan Rud og Sam Kocher), som lavede et fint
traktement.
 Næste havedag er søndag, den 26. april 2015.
Ad. 9) Status på øvrige grønne opgaver
 Vi stiler mod at omlægge stensætningen på nedre stamvej over et par weekender med start
weekenden før havedag.
 Hækken ind mod Hjortevej skal klippes ned og det skal også gøres over et par weekender.
 Gynger ved Kokkedalsvej og lejepladsen skal udskiftes til næste år.

Ad. 10) Status på kabelTV-området
 Bestyrelsen vil se tiden an og vente et år.
 Konkurrencen med TV via internettet vurderes at være stigende.
 Hvis ikke der sker ændringer kunne en mulighed være at nedlægge det fælles kabelTV.
Ad. 11) Bestyrelsesfrokost
 Der er blevet aftalt en bestyrelses-komsammen hos Niels M. i nr. 104.
Ad. 12) Eventuelt
 Generalforsamling er torsdag den 5. marts 2015 i kantinen på Usserød Skole
 Rotter har været på spil i et par huse. Bestyrelsen vil udsende en generel advarsel.

