GRUNDEJERFORENINGEN HØRSHOLM GÅRDHUSE
11. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 8. februar 2018
Referent: Michelle Aagaard

Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:
Jens Chr. Sørensen, Formand
Vagn Skov-Møller, Kabel-TV
Niels Matthiesen, Grønne områder
Michelle Aagaard, Sekretær og web-redaktør
Birger Bøgeblad, Hospitalsgrunden
Niels Chr. B. Nyborg, Kasserer og næstformand

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt om vejenes tilstand
2. Drøftelse af den aktuelle situation om hospitalsgrunden
Kommunalbestyrelsens nyligt offentliggjorte udviklingsplan blev diskuteret i bestyrelsen. Specielt
noterede man sig politikernes mange forbehold i forhold til den vedtagne plan for udbud.
Det blev besluttet at bestyrelsen stadig vil arbejde for at foreningens fokuspunkter vil blive hørt og
forstået af politikerne.
3. Status på det grønne område
- Uønskede vækster forskellige steder – gartneren bliver gjort opmærksom på dette
- God vækst i de nye rhododendronbede bagved ved 101 -104
- Der er etableret nyt hegn mellem nedre stamvej og Hjortevej 5
- Udgået træ ved nr. 17 foreslås fældet
- Hældende fyrretræ ved nr. 11 foreslås fældet
- Grillpladsen foreslås forlænget.
- Lille træ overfor nr. 131 foreslås fældet
- Gartneren har fået tilsendt en oversigt med tidsplan over årets forventede opgaver.
- Havedagene i 2018: 22. april og 7. oktober

4. Regnskab 2017 og revision
Budgettet nogenlunde overholdt med nogle ekstra udgifter til særlig vedligehold.
Regnskabet godkendt og underskrevet.
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5. Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen
Udkastet blev godkendt af bestyrelsen – der rettes til med tilføjelse af bestyrelsens opfattelse
af den videre udvikling af hospitalsgrunden, som rundsendes snarest til bestyrelsens endelig
godkendelse.
6. Forslag til behandling på generalforsamlingen
- Renovering af rosenbusketterne/randbevoksningen mod Kokkedalsvej. Stor økonomisk
udgift. Forslag må sættes på generalforsamling, og der må efterfølgende indhentes tilbud fra
forskellige gartnere.
- Træfældning ved nr. 151 – anbefales af bestyrelsen
- Forslag om fældning af tre træer (se punkt 3)
- Hjertestarter tages ikke op igen – henviser til den på Sophielund og hjerteløber app’en.
- Forslag om diskussion af placering af varmepumper og solpaneler på taget. Retningslinjerne
er dog allerede vedtaget og er i håndbogen. Et mere konkret forslag udbedes, hvis det er
relevant.
7. Forslag til budget 2018 og kontingent
Forslag til budget godkendt med tilføjelse af udgifter til Renovering af randbevoksning mod
Kokkedalsvej: max. 100.000 kr finansieret over formuen. Hvis altså forslaget godkendes af
generalforsamlingen.
Kontingent tilbage til normalt niveau: 5200 kr.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor samt suppleanter.
Tre på ordinært valg, et nyvalg: der arbejdes på afløsere.
9. Udformningen af den endelige dagsorden for generalforsamlingen i marts samt
den praktiske tilrettelæggelse mv.
Forslag til dagsorden godkendt.
Bestyrelsen mødes kl. 19.
Øl og vand og noget sødt: Vagn
Ordstyrer
Registrant: Karen Matthiesen
Projektor: Niels N
Referent: Michelle (tager ekstra pc med)
10. Vejene
Vores veje bliver nedprioriteret hos kommunen. Der påbegyndes lobbyarbejde for
forbedringer af vejenes tilstand.
11. Eventuelt
Intet til eventuelt

