GRUNDEJERFORENINGEN HØRSHOLM GÅRDHUSE
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.30. Afholdt virtuelt.
Pkt. 1.:

Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

Pkt. 2.:

Opfølgning af økonomi 2021. 89 medlemmer har betalt. Nr. 53, et dødsbo, mangler
indbetaling. Rykker afleveret i postkasse. Foreløbig ingen reaktion. Orienteringen
taget til efterretning.

Pkt. 3.:

Opsamling på forårets haveuger og udestående vedligeholdelsesopgaver. De aftalte
træfældninger er foretaget med efterfølgende rodfræsninger. Nyplantninger
foretages af gartneren til efteråret, 3 stk. ved 151, 2 stk. ved 154 samt lavere
beplantninger ved hhv. 81 og 111. Flisegangen mellem stamvejene renoveres i denne
uge. Bænk opsat ved store legeplads, hvor legehus blev malet. Udvidelse af
gartnerkontrakt overvejes.

Pkt. 4.:

Revision af hjemmesiden og konsekvenser af persondatalovgivningen. Et skriftligt
oplæg fra Hanne Clausen blev diskuteret længe og endte med, at Hanne laver et
konkret forslag, som bestyrelsen tager stilling til ved bestyrelsesmødet den 31.august.
Der udsendes inden sommerferien info til samtlige grundejere om håndteringen af
vores digitale medlemskartotek i forhold til persondatalovgivningen.

Pkt. 5.:

Status på bebyggelsens hjertestarter. Der arrangeres demonstration/kursus i brugen
af hjertestarteren i forbindelse med efterårets havedag. Driften af hjertestarteren
optages som ny post på foreningens budget.

Pkt. 6.:

Tryghedsvandring i bebyggelsen – indbrudsforebyggelse. Kommunen har tilbudt
foreningen at gennemføre en tryghedsvandring gennem bebyggelsen i samarbejde
med bl.a. politiet. Her vil man give konkrete anbefalinger vedr. sikkerhed,
forebyggelse af indbrud mv. Arrangementet vil finde sted den 29. september kl.
17.00. Mindst 10 deltagere. Indbydelse med tilmelding udsendes.’

Pkt. 7.:

Forberedelsen af generalforsamlingen i september. Endelig dato for
generalforsamlingen kan ikke meddeles, da kommunen ikke kan oplyse, hvornår
kantinen på Usserød skole kan lånes før efter skolernes sommerferie er slut .Der
lægges op til en simpel dagsorden. Som dirigent foreslås Birger Bøgeblad Nr. 23, og
som referent foreslås nr. 22.

Pkt. 8.:

Eventuelt. Morten har fået en henvendelse fra ejeren af det gule hus på hjørnet
Højmosen/Usserød Kongevej. Spørgsmålet er: Hvor går skellet mellem det gule hus
og Hørsholm Gårdhuse. Og hvem tilhører det store træ, som står i skellet. Morten
fortsætter dialogen, som hidtil har været meget nøgtern.

Mødet slut kl. 20.50.
Referent: Niels Matthiesen, nr. 104

