Referat af ordinært bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse
Den 30. april 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. Opfølgning ovenpå generalforsamlingen i marts
 Generelt
 Sygehusgrundens fremtidige anvendelse – brev til kommunalbestyrelsen og foretræde for
udvalget
 Indsigelse fra Ib Yde, nr. 42, over at indkaldelsen sker over foreningens gruppe e-mail
 Ønske om opsætning af 2 nye bænke på det grønne areal, nederst på nedre stamvej
 Ønske om belysning på stien ved række 2’s tilslutning til Kokkedalsvej
 Ønske om forenklet procedure for udskiftning af husnummer-lys
 Platantræerne ved øvre stamvej
 Info til grundejerne om hvad gartnerkontrakten konkret dækker
 Foreningens arkivalier
4. Forårets havedag søndag den 4. maj
 Hvilke opgaver skal udføres
 Er der specialopgaver med stensætning mv.
 Organisering af frokosten
5. Status på øvrige grønne opgaver
6. Status på kabel-tv området
7. Status på foreningens hjemmeside og web-mail
8. Forslag til forbedringer på legepladsen – legekasse og balance bro – fra Patrick Mortensen, nr. 63
Jeg vedlægger model fra TRESS
9. Gentagelse af projekt ”hvide gavle”
10. Eventuelt

Ad. 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2) Økonomiopfølgning på budget 2014, herunder kontingentopkrævning
78 grundejere har betalt og 12 mangler at betale.

Ad. 3) Opfølgning ovenpå generalforsamlingen i marts
Opfølgning på bestyrelsesmødet
 Måske lidt for omfattende gennemgang, da det må formodes at grundejerne har læst det
fremsendte materiale
Sygehusgrunden
 Brev sendt til kommunalbestyrelsen med ønsket om foretræde på udvalgsmødet den 22. maj
2014. OK ifølge Peter Antonsen, formand for Hørsholm Kommunes miljø- og
planlægningsudvalg, men han skal have forvaltningens accept af, at det kan indpasses i mødet.
Indsigelse af Ib Yde
 Indsigelsen forelagt dirigenten, som mener at det er lovligt. Indkaldelse via e-mail vil fortsat
være praksis fremover ellers skal der vedtægtsændringer til. Til beboere som ikke har e-mail vil
der fortsat blive indkaldt pr. brev som vil blive ”håndbragt”.
Belysning af række 2
 Dong har ansvaret. Kort brev sendes til Dong, hvor de bedes om belysning.
Husnummer lys
 Dong kommer rundt med 1-1½ måneds mellemrum. Eventuelt ny procedure/kontaktadresse?
Torry tager telefonisk kontakt til Dong. Info følger.
Platantræerne
 Der arbejdes på beskæring af platantræerne.
Info til grundejerne
 Alle baghave hække ud til offentlig vej klippes af gartneren. Ved indkørsel er det privat og her
klipper gartneren ikke. Der udarbejdes udkast til regler for hækkeklip.
Foreningens arkivalier
 Gennemgang er nødvendig ved kommende lejlighed.
Ønske om bænke
 Der kan købes 3 bænke til fællesarealet. 2 gammel slidt bænk smides ud. Derudover kan der
købes 1 faststøbt bænk eller en flytbar bænk til nedre stamvej. Forventet udgift i alt ca. kr.
16.000,00.

Ad. 4) Forårets havedag søndag, den 4. maj
Opgaver er sendt ud.
Til næste havedag efterlyses en person med kompetencer omkring opretning af stensætning ud for nr. 154.
Arbejdssjak til det grove arbejde vil følge med.
Organisering af frokost: Jens Chr. Sørger for mad + service. Torry sørger for øl, vand + diverse.

Ad. 5) Status på øvrige grønne områder
Genplantning af træer er udskudt til efteråret. Nyplantede træer risikerer at dø ved en tør sommer. Tilbud
fra gartneren indhentes på klipning af hegnet ud mod Hjortevej.

Ad. 6) Status på kabel-tv området
Kun en henvendelse vedr. fejl på TV.

Ad. 7) Status på foreningens hjemmeside og web-mail
Almindelige orientering ved Niels omkring You-See.

Ad. 8) Forslag til forbedringer på legepladsen
Forslag om legekasse og balance bro blev ikke godkendt. Forslagsstiller gjort opmærksom på muligheden
for at fremsætte forslaget på Generalforsamlingen. Der indkøbes et katte-net til sandkassen.

Ad. 9) Gentagelse af projekt ”hvide gavle”
Der rundsendes en ny venlig anmodning til alle grundejere med gavle om at vedligeholde deres gavle.

Ad. 10) Eventuelt
Intet

