15. 11.2019
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 4. november 2019 kl. 19.30 hos Birger Bøgeblad.
Pkt. 1.: Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt med yderligere tre punkter som hhv. nr.
10, 11 og 12.
Pkt. 2.: Økonomiopfølgning på budget 2019. Næsten alle udgifter for året 2019 er betalt. Der
mangler stadig nogle få gartnerregninger, som skal betales inden årsskiftet.
Pkt. 3.: Forløbet af efterårets havedag. God stemning, flittig indsats, som rakte til løsning af flere
opgaver end planlagt. Holddeling var en god idé.
Pkt. 4.: Status på renoveringsprojekt for området ved Kokkedalsvej. Alt plantet af vores kommende
gartner, som valgte plantning af kirsebærlauerbær i tre rækker samt plantning af 117
spirea-buske på skråningen mod transformatorstationen. Planterne blev leveret af
Hørsholm Planteskole. Siveslanger udlægges i april 2020.
Forløbet af arbejdet har været en blandet fornøjelse. For at holde budgettet har bestyrelmedlemmer arbejdet aktivt med det forberedende jordarbejde. Fremover bør
professionelle udføre hele arbejdet.
Pkt. 5.: Status på gartnerens afsluttende vedligeholdelsesopgaver. Følgende opgaver er endnu
ikke udført: Rodfræsning af seks stubbe og plantning af Japansk Kirsebærtræ på Øvre
Stamvej.
Pkt . 6.: Lokalplanprocessen for PH Park. Det var opfattelsen, at såvel nabo-stormødet den 17.
september som vores klage til Planklagenævnet over beslutningen på kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober havde gjort indtryk på politikerne. Vi følger den
fortsatte udvikling.
Pkt. 7.: TV og internet-løsninger - tilrettelæggelse af brugerundersøgelse. Der har kun været
få problemer. Et udkast til spørgeskema uddelt. Tilbagemelding til Vagn senest 11.
november. Endeligt spørgeskema udsendes ultimo november, således at resultatet kan
foreligge i januar og bruges i forbindelse med dagsordenen til generalforsamlingen.
Pkt. 8.: Opsigelse af kabelnet fra nr. 140. Proceduren følger faste regler.
Pkt. 9.: Bestyrelsesfrokost. Fastlagt til lørdag den 4. januar. Tidspunkt og sted meddeles
senere.
Pkt.10.: Fremtidig renovationsordning. Birger kontakter kommunen.
Pkt. 11.: Fastelavnsfest. Niels N. kontakter nr. 132 vedr. evt. arrangement. Ramme på 3.500 kr.
Pkt. 12. Henvendelse fra Chr. Dyrberg vedr. ensartet vedligeholdelse af vore huse mv.
Forslaget kan stilles på generalforsamlingen ledsaget af et budget.
Pkt. 13.: Eventuelt. Intet.
Mødet slut kl. 21.15. Næste møde: 17. februar 2020. Generalforsamling 5. mart 2020
Referent Niels Ma.

