GRUNDEJERFORENINGEN HØRSHOLM GÅRDHUSE
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. april 2021 kl. 1930. Virtuelt gennemført.
Alle mødt.
Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

Pkt. 2.

Status på kontingentopkrævning og økonomi 2021. Forelagt og taget til efterretning.

Pkt. 3.

Tilrettelæggelse af forårets dag for haveoprydning 2. maj. Pga forsamlingsrestriktion
og sammenfald af week-end og helligdage udsendes indbydelse til individuel
haveoprydning med opsamlingspladser i perioden 25. april – 9. maj. Bortkørsel af
haveaffald bestilles til 10.maj. Arbejdsopgaver vedr. Pileskov og legeplads forsøges
løst ved ”forældregrupper”.

Pkt 4.

Fældning af nåletræ ved gavlen af nr. 111. Fældning gennemføres af professionel i
haveoprydningsperioden.

Pkt. 5.

Kommunens reaktion på grundejers forslag om vejbump på nedre stamvej.
Kommunens negative holdning tages til efterretning og efterfølgende har
forslagsstiller trukket sit forslag.

Pkt. 6.

Renovering af Pileskovens legeplads. Lille rutsjebane og østlige legehus fjernet pga
råd og svamp. Store rutsjebane renoveret. Udvidelse er under udarbejdning. Der
søges muligheder for opgradering – beløbsramme kr. 10.000, og at
”boldbane/basketkurv” – projekt kræver yderligere bearbejdelse førend der kan tages
stilling til punktet.

Pkt. 7.

Opsætning af fast bænk ved legepladsen. Morten har udsendt billeder af bænke til
formålet og er bemyndiget til at indkøbe vedligeholdelsesfri bænk til ca. 6.500,- kr

Pkt. 8.

Opretning af flisebelægning på stien mellem nr. 101 og 131. Gartneren rykkes for
tilbud.

Pkt. 9.

Rodfræsning af fældede træer. Bestilles hos gartneren . Genplantning: Ved nr. 154
plantes 2 Morbærtræer og ved 151 plantes 2 Japanske kirsebærtræer. Nyplantningen
foretages af gartneren til efteråret.

Pkt. 10.

Vanding ved Kokkedalsprojektet. Foreløbig ingen ekstra vanding. Siveslanger mv.
forbliver udlagt. Det overvejes at opføre et skur ved transformatoren bag nr. 91 til
opbevaring af slanger, værktøj mm tilhørende GF.

Pkt. 11.

Status på etableringen af hjertestarter og ny indsamlingsdag for Hjerteforeningen.
Når forsamlingsforbudet lempes planlægges en demonstration af hjertestarteren. 30.
maj er der indsamlingsdag til Hjerteforeningen. Kan beboerne stille 4 indsamlingshold
vil Hjerteforeningen kvittere med vedligehold af hjertestarteren i et år.

Pkt. 12

Problemer med husnummerbelysningen. Problemet er løst. Til hjemmesiden
udarbejdes en vejledning, så de enkelte husejere selv kan anmelde manglende
belysning via computer.

Pkt. 13.

Anmeldelse af vejhuller og sætninger på fortove. Hver husejer opfordres til at
foretage anmeldelse – gerne med foto – på kommunens hjemmeside. Det plejer at
virke.

Pkt. 14.

Eventuelt. Hanne C. har overtaget ansvar for informationer til nye ejere. Hanne
meddelte videre, at hjemmesiden skal gøres mere simpel. Pga reglerne om
personoplysninger skal redigeringen af en ny hjemmeside udføres af en professionel.
Tilbud indhentes.

Mødet slut kl. 21.10.

Referent: Niels Matthiesen, nr. 104.

