GRUNDEJERFORENINGEN HØRSHOLM GÅRDHUSE
20. november 2017

Referat af bestyrelsesmøde torsdag 16. november 2017
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Økonomiopfølgning på budget 2017
Niels N. ikke til stede, men havde sendt de relevante papirer. Alt ser fint ud og godkendt.
Administrationsgodtgørelse udbetales snarest.
Bestyrelsen godkendte, at der opstilles nyt flethegn i samarbejde med nabo på Hjortevej for enden af
nedre stamvej. Udgiften deles med naboen. Foreningens andel vil udgøre 10-15.000 kr.
3. Status på det grønne område
a. Forløbet af havedagen
Fin dag, men enkelte ting har måttet udsættes: oliering af legeplads og hækrenovering ved
Hjortevej. Stort set det samme antal deltagere som tidligere, men der blev arbejdet ihærdigt.
b. Ny-beplantninger
De planlagte ny-beplantninger er gennemført.
Rododendronbedet bag række 10, træ bag nr. 115 og parasoltræer ved endegavlene nr, 51,
61 og 88.
c. Stien mellem række 2 og Kokkedalsvej
Kommunen har gjort lidt, men der er stadig ikke opstillet den ønskede ekstra lampe
d. Gartnerens arbejde
Nydeligt arbejde, men der bruges meget energi på at holde gartneren i ørerne. Græsslåning
har fungeret godt hen over den meget våde sommer.
Kontrakten gennemgået, og årets arbejde er næsten overstået. Gartneren holder dog ekstra
øje med det nyplantede rododendronbed.
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4. Status på kommunens udviklingsplan for hospitalsgrunden
Hospitalsgrunden har fået navnet PH Park og er blevet åbnet for offentligheden.
Projektet virker dog til at være gået helt i står pga. kommunalvalget. Foreningens høringssvar til
kommuneplan 2017 har tilsyneladende ikke været behandlet. Vi afventer derfor kommunalvalget.
5. Status på TV-området
a. Forløbet af orienteringsmødet den 24. oktober
Godt besøgt orienteringsmøde, ca. 25 deltagere. Mange positive tilbagemeldinger på
arrangementet.
b. Ved sløv eller manglende internetforbindelse bør man ringe til YouSee.
6. Status på web-området
Der opdateres med jævne mellemrum. Mangler der noget, så kontakter man bare Michelle 😊
7. Bestyrelsesfrokost
Aftalt til søndag den 14. januar 2018 hos Jens kl. 13
8. Eventuelt
Intet

