GRUNDEJERFORENINGEN HØRSHOLM GÅRDHUSE
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 13. marts 2018.
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:
Jens Chr. Sørensen, Formand
Vagn Skov-Møller, Kabel-TV
Niels Matthiesen, Grønne område
Niels Chr. B. Nyborg, Kasserer og næstformand
Inge B. Madsen, sekretær og webredaktør
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Økonomiopfølgning på budget 2018
Regnskabet blev gennemgået. Alt ser fint ud og godkendes uden bemærkninger.
3. Opsamling på generalforsamling
a. Status på referat: Igangværende v. Michelle Aagaard.
b. Kontigentopkrævninger: Udsendes snarest.
c. Hospitalsgrunden:
Det aftaltes at sende en mail vedr. Hospitalsgrunden til Kristin Arendt som opfølgning
på hendes deltagelse på generalforsamlingen, baseret på formandens udkast med en
række tilføjelser.
d. Renovering ved Kokkedalsvej.
Det af bestyrelsen fremlagte forslag som blev præsenteret til generalforsamlingen
blev ikke vedtaget. Bestyrelsen mener, at en bøgehæk vil blive for stor og omfangsrig
afgrænsning, men en lavere afgrænsning må overvejes. Området er desværre blevet
forsømt af den tidligere gartner, men Niels indhenter priser på en lavere
afgrænsningmulighed.
Samtidig tager Niels forinden en snak med de involverede beboere i dette område.
e. Fastelavnsfest og hastighed/vigepligt.
Der blev fremlagt ønske om afholdelse af fastelavnsfest for børn og børnebørn i hele
Ved Højmosen. Bestyrelsen hilser forslaget velkommen, og beslutter at en
børnefamiliegruppe kan stå for arrangementet, og at der gives et tilskud på max. 2.500
til dette. Morten i nr. 132 bliver tovholder på dette arrangement.
Vedr. hastighed og vigepligt, besluttede bestyrelsen at de ikke har mulighed for at
gøre noget ved dette.
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4. Tilrettelæggelse af forårets havedag søndag den 22. april.
a. Træfældninger: Den planlagte træfældning udføres inden udgangen af marts.
b. Opgaver på selve havedagen:
Kraftig beskæring v. række 1 og 2 v. Kongevejen.
Kraftig beskæring v. pileskoven.
Kraftig beskæring v. nr. 131.
Renovering af 2 stk. legehuse samt maling af samme.
Kantskæring ved div. fortove.
Der er givet tilsagn om “lån” af garage i nr. 88.
c. Bistand til frokosten:
Jan nr. 154, Jens Chr. Nr. 153 og Sam nr. 137 står for mad og drikkevarer til
havedagen.
5. Overdragelse af web-området.
Inge overtager web-området og tager kontakt til Michelle som tidligere har haft denne
opgave.
6. Eventuelt.
Der er blevet sat fokus på vores trappe ned til Kokkedalsvej. Der mangler mere lys og
evt. et gelænder. Foreningen sætter selv gelænder og evt. solcellelamper op.
Vagn undersøger priser.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 8. maj.
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