
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
Tilstede: Kim, Joakim, Christian, Theo og Bente 

Fraværende: Ingen 
Tid og sted: tirsdag den 9. august 2022 kl. 19:00 hos Bente 

Referent: Bente 
Dagsorden: 
 

1. Referat  
 

1. Referat fra seneste møde er godkendt. Lægges op på hjemmesiden  
 

2. Økonomi 
 

a. Budgetopfølgning – budgettet ser godt ud 
b. Restancer – ingen restancer.  
c. Legeplads - fakturaer er sendt til betaling.  

 
3. Udvalg 

 
a. Grøn – herunder legepladser, udvikling af fællesarealer  

 
i. Møde med gartneren den 3/8 – plan for de grønne fællesarealer 

Alle græsarealer slås. Jord og ukrudt på fliser fjernes. Der udarbejdes plan med 
forslag til områder, som næste år tilgodeser biodiversiteten. Den plan skal vi 
stemme om til generalforsamlingen.  

 
ii. Potter og havemøbler på fællesarealer  

Det er fællesarealer, og man må ikke have private ting udenfor. 
 

b. Sort - herunder asfalt, kloak og rør, dæksler, vejbump, el-lade-standere  
 

i. Der bliver udført asfaltarbejde i uge 35.  
Opslag om arbejdet er lagt på hjemmesiden, og i uge 34 udsender vi reminder om, 
hvilken dag og tidsrum bil skal være fjernet. 
 

ii. Parkering  
Beboeren skal stille forslag til generalforsamlingen.  

 
c. Grå - herunder stier, belysning, affaldsordning  

  
i. Belysningsprojekt status  



Theo ønsker at trække sig fra projektet, Kim og Christian overtager. Theo har talt 
med kommunen, som oplyste til ham, at man ikke har indvendinger mod 
moderniseringen.  
 

ii. Affaldsordning status – status:  
Der er indhentet tilbud fra tre leverandører, og det er besluttet, at vi går med 
modellen Smart Line i farven antracitgrå. 
 

d. Socialt – fælles aktiviteter. Bo laver opslag på Facebook for at se, om der er interesse. 
 

4. Kommunikation 
 

a. Henvendelse fra grundejere  
* Skilte (hund og affald) – i proces 
* Parkering – besvaret ovenfor 
* Manglende hække klipning – Den er klippet 
* Katte uden for egen matrikel. Vi beder DEAS kontakte de pågældende beboere  
 

b. Hjemmeside 
Storskrald: Mail fra Fredensborg Kommune om afhentning af storskrald 
Mere info fra bestyrelsen 

 
5. Evt.  

 
6. Næste møde 
 

Onsdag den 7. september kl. 19:00 hos Bente 
 
 


