
GRUNDEJERFORENINGEN HØRSHOLM GÅRDHUSE 	
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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 18. september 
 
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer: 
 
Jens Chr. Sørensen Formand 
Niels Chr. B. Nyborg Kasserer og næstformand 
Vagn Skov-Møller Kabel-TV 
Niels Matthiesen Grønne områder 
Birger Bøgeblad Hospitalsgrunden 
 
Fraværende: 
Michelle Aagaard Sekretær og web-redaktør 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Ø Godkendt med tilføjelse om, at udbedringen af stien mellem række 2 og 
Kokkedalsvej drøftes under pkt. 3 
 

2. Økonomiopfølgning på budget 2017 
Ø Der har været en enkelt kontingentrestance henover sommeren men alle 

har nu betalt. 
  

Ø Udgifterne forløber som budgetteret, bortset fra at der er brug for tilførsel 
af midler til den ekstraordinære vedligeholdelse af grønne områder.  
 

Ø Bestyrelsen besluttede at anvende til nyplantninger i efteråret yderligere 
20.000 kr. finansieret over kassen.  
 

3. Status på det grønne område 
a. Snebærbuskesagen og rodfræsningerne 

Ø Buskene er vokset pænt op i løbet af sommeren.  Der er brug for, at 
brombær og hassel løbende bliver holdt nede. Der er alene sat 
midlertidigt hegn op ved nr. 11 
 

Ø Rodfræsningerne er gennemført.  Indtil videre lader vi den store stub 
forenden af række 2 bliver stående.  Ejeren af Hjortevej 3 har betalt 
halvdelen af rodfræsningen ved træfældningen op mod deres grund. 
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b. Kæmpetræet ved nr. 52-53 

Ø Der har været en nærmere dialog med kommunen og de involverede 
naboer. Træet er stabilt og det vurderes, at det ikke i mange år endnu 
vil kunne vælte ved storm. Sagen sat i bero. 

 
c. Indvielsen af grill-plads og pétanquebane 

Ø Indvielsen i juni forløb fint. 
 

d. Ny-beplantninger 
Ø Der opsættes 3 parasolfyr ved endegavlene nr. 51, nr. 61 og nr. 88. 

 
Ø Der opsættes træ bag ved nr. 115. 

 
Ø Der etableres på området mellem række 10 og nr. 131 endnu et 

rododendron-bed med syv større planter fra nr. 42’s have.  Gartneren 
er hyret til at foretage flytningen.  

 
e. Generator-indkøb 

Ø Efter fornyet overvejelse er indkøbet sat i bero.  
 

f. Gartnerens vedligeholdelse henover sommeren 
Ø Trods tæt opfølgning fra NM har gartneren haft svært ved at overholde 

tidsfristerne for sit arbejde. 
 

g. Planlægning af havedagen den 8. Oktober 
Ø Havedagens opgaver og tilrettelæggelse drøftet. Den endelige 

indbydelse godkendt til udsendelse i passende tid inden.  
 

h. Stien mellem række 2 og Kokkedalsvej 
Ø BB tager kontakt til en afdelingsleder om kommunens opretning af 

flisebelægningen.  Ved samme lejlighed søges klargjort, hvem der har 
ansvaret for rengøring af fortovene for ukrudt mv.  

 
4. Status på kommunens udviklingsplan for hospitalsgrunden 

a. Høringssvaret til forslaget til Kommuneplan 2017 
Ø Positive reaktioner fra en del grundejere over bestyrelsens høringssvar. 

Hvornår kommuneplanen behandles politisk i kommunen vides ikke.   
 

b. Kommunens procesplan 
Ø Der forventes en officiel åbning af den ryddede hospitalsgrund som 

midlertidigt rekreativt område i slutningen af september.  Men det 
planlagte borgermøde bliver næppe til noget.  Selve den politiske 
stillingtagen synes udsat til efter kommunalvalget.   
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5. Status på TV-området 

a. Orienteringsmøde den 24. oktober om nye produktmuligheder fra YouSee 
Ø VSM har haft et par forespørgsler om systemet i forbindelse med ny-

tilflytninger. 
 

Ø Der er sket en væsentlig produktudvikling i YouSee’s tilbud omkring 
TV-boks.  Der er derfor aftalt et orienteringsmøde for grundejerne med 
en repræsentant fra YouSee. 

 
Ø Orienteringsmødet afholdes tirsdag den 24. Oktober kl. 19.30 i 

kantinen på Usserød Skole.    
 

6. Status på web-området 
Ø Udsat pga. MA’s fravær.  

 
7. Eventuelt 

Ø Intet. 
	 	


