GRUNDEJERFORENINGEN HØRSHOLM GÅRDHUSE
Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. Maj kl. 19.30
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger
2. Bestyrelsens sammensætning
Inge Madsen, nr 157, har trukket sig fra bestyrelsen af personliger årsager.
1. suppleant har meddelt at indtræden I bestyrelsen for indeværende periode
ikke vil være muligt. 2. suppleant vil blive kontaktet.
3. Status på kontingentopkrævningen
8 medlemmer har ikke betalt til tiden. Påmindelse er omdelt med frist for
gebyrfri betaling til fredag 11 maj. Manglende betaling derefter vil blive pålagt
rykkergebyr på kr 100.
4. Økonomiopfølgning på budget 2018
Budget for 2018 bliver fulgt.
5. Det grønne område
a. Opsamling på havedagens forløb
Havedag forløb flot med mange deltagere, og næsten alle punkter på
‘dagsbefalingen’ blev udført. Lidt flere yngre beboere deltog end tidligere
havedage.
b. Renoveringsprojekt for området ved Kokkedalsvej
Niels M havde planlagt møde med involverede beboere under havedagen,
men pga det store fremmøde vil dette blive afholdt senere efter
sommerferien.
c. Forbedring af trappe-forholdene forenden af række 2
Foreningen har fældet træer og kommunen har lavet nogen genopretning af
fliser. Der er stadig ujævnheder og belysning er ikke optimal. Vagn
undersøger mulighed for solcelle lamper og opsætninge af gelænder.
d. Gartnerens arbejde
Gartneren har været langsom til at komme igang med græsslåningen, hvilket
er utilfredsstillende. Niels M har haft møde med gartneren for at præciere
kontaktens angående uønskede vækster I bedene. Kontakten udløber ved
dett års udgang. Den fremtidig gartnerkontakt vil blive baseret på en
præcisering af foreningens krav til gartnerarbejde ved nyt udbudsmateriale
som udarbejdes af Niels M efter sommerferien.
e. Andet
Tilbud på renovering med græssåning og buskbeplantning ved nr 131, 115
og 28 blev godkendt.
6. Status på kommunens udviklingsplaner for hospitalsgrunden

Birger kontakter sin hjemmelsmand omkring højden af husene på
hospitalsgrunden. Kommunen er gået I gang med at se på trafikbelastningen
igen.
7. Status på kabelTV-området
Ingen problemer. Udviklingen på området følges.
8. Status på web-området
Jens har fjernet gamle nyheder og hjemmesiden fremstår pt meget tom.
9. Eventuelt
Ingen punkter.

