Referat af ordinært bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse
Den 3. september 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
Status på sygehusgrunden
Nye bænke til fællesarealerne
Belysning på stien forenden af række 2
Levering af nye husnumre og udskiftningen af vejnummerskilte
Status på udmeldingen om vedligeholdelse af endevægge
Opfølgning på bestyrelsens info om vedligeholdelse af de interne hække
Efterårets ny-tilplantninger
Status på øvrige grønne opgaver
Forberedelse af efterårets havedag
Status på foreningens hjemmeside og web-mail, herunder opgradering af systemet
Status på kabelTV-området
Eventuelt

Ad. 1) Godkendelse af dagsorden
 Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2) Økonomiopfølgning på budget 2014, herunder kontingentopkrævning
 89 grundejere har betalt. Rykker er sendt. Forbrug helt efter budgettet.

Ad. 3) Status på sygehusgrunden
 Ingen tilbudsgiver på grunden. Kommunen har tilkendegivet selv, at ville købe grunden.
Ad. 4) Nye bænke til fællesarealerne
 4 bænke. Ibrugtagning fejret. Mangler at indgraverer mærke med tilhørssted.
Ad. 5) Belysning på stien forenden af række 2
 Vi ser gerne at kommunen prioriterer belysningen. Brev sendt til kommunen om at vi tilslutter
os Dongs projektforslag.
Ad. 6) Levering af nye husnumre og udskiftningen af vejnummerskilte
 Nye numre er indkøbt. Numrene er opsat. Eva Larsen fra Kommunen vil personligt komme rundt
og inspicerer både nummer-belysning og belysning på stien.
Ad. 7) Status på udmeldingen om vedligeholdelse af endevægge
 Flere har fået lavet endevægge. Enkelte mangler endnu.

Ad. 8) Opfølgning på bestyrelsens info om vedligeholdelse af de interne hække
 Tre bestyrelsesmedlemmer vil gennemgå hækkene og berørte grundejere vil blive kontaktet.
Ad. 9) Efterårets ny-tilplantninger
 Tilbud ønskes fra gartneren på beskæring af beplantning ind mod Hjortevej.
 Bøgehækkene har lidt over sommeren og det må vurderes om der skal ske reparation i den ”nye
hæk” til næste år.
 Der nyplantes for enden af række 4 og række 12.
 Stor sten til indkørslen
 Nyplantninger mv. må afholdes indenfor en ramme på 10.000 kr.
Ad. 10) Status på øvrige grønne opgaver
 Behov for nyt gyngestativ. Opgave til havedag til foråret.
 Mulighed for ekstern havemands ideer til området
 To nye skilte (”Pas på mig” og ”Nabohjælp”) købes snarest til indkørslen ved øvre stamvej – pga.
graffiti.
Ad. 11) Forberedelse af efterårets havedag







Hovedopgaven er legepladsen, som er groet til.
Hasselbuske mod Kokkedalsvej bør beskæres
Rosenbuske ved række 3’s gavl + træer bør beskæres.
”Catering chef” efterlyses til havedagen.
Opretning af stensætning nedre stamvej og hertil efterlyses en supervisor med erfaring i
stensætning
 Gruppemail sendes ud med varsling af havedag.
Ad. 12) Status på foreningens hjemmeside og web-mail, herunder opgradering af systemet
 Nuværende system kører kun med en gammel version af Explorer og opgradering er nødvendig.
 Søren har sat en programmør på sagen om en opgradering af systemet.
Ad. 13) Status på kabelTV-området
 Ingen nyheder.
Ad. 14) Eventuelt
 Ny ordstyrer søges til generalforsamlingen
 Indsamling af grankogler ved udkørslen

