GRUNDEJERFORENINGEN HØRSHOLM GÅRDHUSE
14. juni 2017

Ordinært Bestyrelsesmøde torsdag den 8. juni kl. 19.30
1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiopfølgning på budget 2017
3. Status på det grønne område
a. Forløbet af havedagen
b. Træfældninger
c. Ny-beplantninger
d. Snebuske-sagen
e. Gartnerens vedligeholdelse
4. Etablering af forsøgsordning med grillplads
5. Renovering af pétanquebanen
6. Status på kommunens udviklingsplan for hospitalsgrunden
7. Status på TV-området
8. Opdatering af foreningens håndbog til 2017-udgave
Vedlagt foreløbigt udkast – ændringer i afsnit 4.2 side 9 og afsnit 6 side 15-17
9. Status på web-området
10. Eventuelt
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1. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt

2. Økonomiopfølgning på budget 2017
-

5 har endnu ikke indbetalt kontingent: der er rykket, men der udsendes endnu en
hurtig reminder med kort frist. Derefter vil der blive indkrævet 100 kr. i gebyr
(ved Niels N)

-

Ellers ingen kommentarer til økonomistatus

3. Status på det grønne område

-

a. Forløbet af Havedagen
Udmærket Havedag generelt. Desværre var der meget få deltagende medlemmer
fra række 1, 2 og 3. Næste gang vil der blive dannet hold til de enkelte opgaver.
Mad gik fint og der er generelt positiv stemning
Det blev diskuteret at en del medlemmer melder fra til Havedagene. Specielt vil
Bestyrelsen gerne have fat i de yngre familier. Derfor vil der blive fokuseret på
dette i forbindelse med næste indkaldelse til Havedag.

-

b. Træfældninger
De forskellige træfældnigner lykkedes med god hjælp.
Træ er blevet afhentet.
Vognmand betalt
Tilbud på stubfræsning er modtaget: planlagt til udførelse i uge 24

-

c. Ny-beplantninger
Ved 102 – sat rhododendron
Forslag til erstatning for træ: rød ahorn. Anlægges selv.
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-

-

Ved 88, 51 og 61: Der skal plantes til efteråret, og der foreslås helst noget der
ikke er rhododendron og helst noget stedsegrønt der bryder med farverne. Der
researches fortsat.
115-hjørnet: fræses i næste 24 og sås med græs?

-

d. Snebuske-sagen
Snebærbuskene er på vej op
Hegn i nr. 11 er fint

-

-

-

e. Gartnerens vedligeholdelse
Medlemmer har udtrykt utilfredshed med græsslåning og vedligehold på de fælles
arealer. Dette rettes op. Græsset får hver uge og buskrydderen går hver 14. dag.
Der holdes øje med den aftalte plan med gartneren og med de afholdte klipninger.
f. Generator
Der ønskes en generator, som kan bruges til Havedagen og andet arbejde. Niels
”Grøn Mand” står for indkøb.
g. Det kæmpestore træ
Bestyrelsen har modtaget mail ang. det utroligt store træ ved nr. 52-53. Der er en
problematik omkring ejerforholdet til træet. Bestyrelsen er enig i at træet bør
fældes, men vil se på hvem der skal betale for fældningen. Der vil blive rettet
henvendelse til kommunen og indledes dialog omkring evt. deling af udgifterne.
Uden et påbud fra kommunen skal fældningen ind over generalforsamlingen, da
det er meget dyrt at fjerne. Der skal indhentes tilbud på fældning inden for at sikre
overblik.

4. Etablering af forsøgsordning med grillplads
Etableringen sker hurtigst muligt. Der er skrevet en instruks omkring brugen af
grillpladsen, som vil blive sendt til medlemmerne. Der skrives ud, når grillpladsen er klar
til brug, hvor der også inviteres til åbningshøjtidelighed.
5. Renovering af pétanquebanen
- Er etableret. Der mangler kun enkelte småting. Der er indkøbt og anlagt stenmel,
hvilket blev en lidt større udgift end ventet.
- Overfladen er ikke hård endnu, derfor kan den endnu ikke bruges. Kombination af
åbning af grillplads og pétanquebane. Bænk anlægges.
6. Status på kommunens udviklingsplan for hospitalsgrunden
-

Pressemeddelse sendt rundt. Faste planer er udsat et halvt års tid.
Trafikanalyse skal der rykkes for fra tid til anden – Birger spørger ind til
trafikanalyse.

7. Status på TV-området
- Det kører som planlagt. Ikke nogen frameldinger.
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8. Opdatering af foreningens håndbog til 2017-udgave
- Udkast til ændringer gennemgået – ændringer i afsnit 4.2 side 9 og afsnit 6 side
15-17
- Forslag om at slå 4.2 og 4.3 sammen – dog ikke en god ide, da 4.3 er lavet af
forsikringshensyn.
- Grillplads skal evt. ind i Håndbogen på lang sigt, hvis det går gennem
generalforsamlingen 2018. Foreslået lagt ind som afsnit 4.4.
- Afsnit om Kabel-tv: ingen kommentarer
- Afsnit om Kontingent: følger Niels N.’s rettelse. Girokort-afsnit slettes helt, da
man ikke længere kan indbetale via girokort.
- Mindre tilføjelse i afsnit 5.2: her kopieres sætning fra Kabel-tv afsnit over.

9. Status på web-området
Hjemmesiden opdateres løbende med nyheder og billeder. Muligvis med et par
forsinkelser hen over sommeren, når webredaktøren forøger familien 😊

10. Eventuelt
-

Hjertestarter – Bestyrelsen har modtaget et afslag fra Tryg Fonden, der har
modtaget mange ansøgninger. Der genansøges ikke, men måske kan man finde en
anden fond eller undersøge hvordan andre steder har fået deres hjertestartere.

