Referat af ordinært bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse
Den 2. juni 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse af dagsorden
Økonomiopfølgning på budget 2014, herunder kontingentopkrævning
Sygehusgrunden – foretræde for kommunens miljø- og planlægningsudvalg
Indkøb af bænke til fællesarealerne
Belysning på stien forenden af række 2
Proceduren for udskiftning af husnummer lys
Info til grundejerne om vedligeholdelse af de interne hække
Opfølgning på forårets havedag
Gartnerens opgaveudførelse
Status på øvrige grønne opgaver
Status på foreningens hjemmeside og web-mail
Status på kabel TV-området
Ønske fra nye ejere af nr. 92 om facadeændringer på bagsiden af huset
Eventuelt

Ad. 1) Godkendelse af dagsorden
 Dagsordenen blev godkendt

Ad. 2) Økonomiopfølgning på budget 2014, herunder kontingentopkrævning
 87 grundejere har betalt. Forbrug helt efter budgettet

Ad. 3) Sygehusgrunden – foretræde for kommunens miljø- og planlægningsudvalg
 Fra bestyrelsen deltog 3 medlemmer. Fra kommunen deltog 4 politikere + administrative
medarbejdere. Bestyrelsens generelle opfattelse af mødet med kommunen er at de er positivt
indstillet og meget lydhøre over for vores henstillinger.
Ad. 4) Indkøb af bænke til fællesarealerne
 4 bænke er bestilt til levering onsdag den 4. juni

Ad. 5) Belysning på stien forenden af række 2
 Formanden har sendt et brev til Dong. Dong har meddelte at de vil kontakte kommunen.
Bestyrelsen vil afvente resultatet et par måneder. Formanden vil sende en sommerhilsen til
Dong og holde dem lidt til ilden.
Ad. 6) Procedure for udskiftning af husnummer lys
 Bestyrelsen vil afvente situationen og se hvor stort behovet er
 Et medlem har tilbudt at være ”vicevært” for en kasse med ekstra pære
 Bestyrelsens holdning er at vi ikke skal påtage os vicevært job for kommunen
Ad. 7) Info til grundejerne om vedligeholdelse af de interne hække
 Brevudkast forelagt bestyrelsen. Brevet er godkendt og sendes rundt til alle medlemmer

Ad. 8) Opfølgning på forårets havedag
 Havedagen gik godt og alle opgaver blev løst
 Arbejdsopgaver til efterårets havedag:
 Vi mangler en ”ekspert” til opsætning af stensætning (arbejdssjak medfølger)
 Vi eftersøger en ”madmor m/k” til frokostbordet til havedagen
 Ønsker til arbejdsopgaver der skal laves på næste havedag

Ad. 9) Gartnerens opgaveudførelse





Nye træer har fået slået barken af. Gartneren har sat ny mand på
Torry vil rykke for et svar fra gartneren omkring erstatning
Gartneren bedes indskrænke sprøjtningen af kanterne
Tilbud på rodfræsning til ca. kr. 16.000,- sættes i gang

Ad. 10) Status på øvrige grønne opgaver
 Sandkassenet er sat op
 Foreningen mangler en stor sten til hjørnet ved nr. 127

Ad. 11) Status på foreningens hjemmeside og web-mail
 Der er et stort behov for opdatering af hjemmesiden. Firmaet bag hjemmesiden spørges for
prisen for en opgradering

Ad. 12) Status på kabel TV-området
 Vi følger fortsat udviklingen

Ad. 13) Ønske fra nye ejere af nr. 92 om facadeændringer på bagsiden af huset
 Den mundtlige fremstilling lyder fornuftig, men bestyrelsen vil gerne bede om en tegning inden
endelig godkendelse

Ad. 14) Eventuelt
 Nr. 88 har bedt om nye husnumre. Nye numre indkøbes
 Brev skrives til kommunen omkring ulæselige vejnummer-skilte

