
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 5. september kl. 19.30 hos Niels M ( nr. 104) 
 
Afbud fra Vagn Skov-Møller. 
 
Pkt.   1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 
 
Pkt.  2.   Økonomiopfølgning på budget 2019.  Kokkedalsvej-projektet er blevet dyrere. Der skal               
               omprioriteres fra budgettet til særlig vedligehold. 
 
Pkt.   3.   Lokalplanprocessen for PH Park. Bestyrelsesmedlemmerne orienterede hinanden. 
 
Pkt.  4.   Renoveringsprojektet for området med rosenbusket ved Kokkedalsvej. Arbejdet købes ude   
              i byen. Der må omprioriteres, således at beplantningen på skrænt ved transformatorstation 
              bliver sirbuske, mens øvrige planlagte beplantninger bibeholdes som vedtaget. Der skal 
              nedlægges siveslanger. Der arbejdes videre på finansiering inden for budgettet. 
 
Pkt.  5.   Fortsatte task-force-arbejde omkring TV og internet-løsninger. Der gennemføres en lille  
              brugerundersøgelse i efteråret. 
 
Pkt . 6.   Aftaleforhold omkring gartner fra 2020. Der er indgået aftale med anlægsgartner Kim 
              Christensen for de næste tre år, gældende fra januar 2020. 
 
Pkt.  7.   Opsamling på gartnerens vedligeholdelse over sommeren af de grønne arealer. En række 
              opgaver er endnu ikke  blevet løst, bl.a. lugning og kantskæring. Ved en gennemgang af     
              området  med gartneren vil NCC påpege manglerne, som skal rettes inden havedagen 6.   
              Oktober. 
 
Pkt.  8.   Opsamling på renoveringen af gyngestativer.  Arbejdet med gyngestativer på alle tre 
              legepladser er færdigudført. Stor tak til Mads Buhl (nr. 85) og Axel Esbjørn (nr. 15)  
 
Pkt.  9.   Ny beplantning langs en række husgavle.   Genplantning af udgåede træer samt  
               nyplantning bl.a. med inspiration fra beplantningsplanen fra 1977 blev drøftet. 
               Første prioritet fik genplantning af japansk kirsebærtræ på øvre stamvej ud for nr. 11. 
 
Pkt. 10.   Planlægning af havedagen søndag den 6. oktober. Indbydelse udsendes fredag den 6. 
                september, og arbejdsplan udsendes ca. 14 dage før havedagen. 
 
Pkt. 11.   Opsamling på rottespærre-sagen. Succes – og så en fiasko (fakturaer) som er blevet rettet. 
                Stor tak til Hanne Clausen (nr. 17)  for det store  arbejde. 
 
Pkt. 12.   Opsamling på givet samtykke til nr. 126 om varmepumpe.  Tilsagn givet i juli 2019.  
 
Pkt. 13.   Forslag fra Christian Dyrberg til generalforsamlingsbeslutning – forslag vedlagt. 
                Forslaget drøftet. Bestyrelsen støtter en øget gartnervedligeholdelse, men vil ikke med- 
                virke til en ordning med betaling til havedagsdeltagere 
 
Pkt. 14.    Bestyrelsens møde i november . NB! Ny dato: 4 november 2019 kl. 19.30  hos Birger. 
 



Pkt. 15.    Eventuelt. Intet. 
 
Mødet slut kl. 22.15 
 
Referent: Niels M. 
 


