
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tilstede: Kim, Christian, Joakim, Theo og Bente 

Fraværende:  

Tid og sted: 6. oktober 2022 kl. 19:00 hos Bente 

Referent: Bente 

Dagsorden: 
 

1. Referat  

 

1. Referat fra seneste møde godkendt.  

 

2. Økonomi 

 

a. Budgetopfølgning – Joakim 

Gennemgang af bankkonto transaktioner har medført, at der er behov for 

forklaring/information fra DEAS for at forstå. Vi afventer mere information fra DEAS, efter 

gennemgang af konti. 

 

3. Udvalg 

 

a. Grøn – herunder legepladser, udvikling af fællesarealer – Christian 

Status: Gartnerarbejde er blevet bedre. Der mangler stadig få ting. Christian og Ena mødes 

med gartneren igen i oktober. Vi stiler mod at AL ukrudt fjernes fuldstændig to gange om 

året. Der vil blive fremlagt en plan til generalforsamlingen. 

Bemærkning: Theo deltog kun til og med dette punkt 

b. Sort - herunder asfalt, kloak og rør, dæksler, vejbump, el-ladestandere – Joakim og Bente 

Status: Asfaltarbejdet er udført, og faktura skal betales. 

c. Grå - herunder stier, belysning, affaldsordning – Joakim og Bente 

Status: Affaldsordning, Kommunen har d.d. godkendt projektet (beholder og placering).  

240 liters beholdere bestilles hos kommunen i starten af november, det er beboernes ansvar 

at få evt. husnummer på deres beholder. De tages i brug, når fællescontainerne leveres.  

Christian fjerner et par træer og noget jord, så der er plads til fælles containerne. 

Informationsmateriale til beboerne skal udarbejdes og formidles til beboerne (postkasser og 

opslag på hjemmeside).  

 

Belysning: Aftalen med Andel Lumen er underskrevet, og vi afventer tilbagemelding fra 

Andel Lumen på, hvornår arbejdet kan påbegyndes. 

d. Socialt – fælles aktiviteter, juletræ, fester, loppemarked – Bo.  

● Bestyrelsen har valgt at spare strøm i år, så ingen juletræer.  

e. Diverse  

Theo meddelte bestyrelsen den 8. oktober, at han har valgt at træde ud af bestyrelsen, 

hvilket bestyrelsen har taget ad notam.  

 



4. Kommunikation 

 

a. Henvendelse fra grundejere  

● Bestyrelsen har som prøve valgt at få opsat skilte ”Saml op efter din hund”* 

● Henvendelse om mulighed for at opsætte bistader, da det vil være på fællesarealer, 

beder bestyrelsen grundejeren om at der skal stilles som forslag på 

generalforsamlingen. 

 

5. Evt. 

 

Henvendelse fra kommunen: 

 

Fredensborg Kommune har spurgt, om grundejerforeningen vil være interesseret i at være med i en 

undersøgelse, hvor kommunen vil teste en CO2-beregner. Bente tager kontakten til kommunen.  

 

 

6. Næste møde 

 

Onsdag den 16. november kl. 19:00 hos Bente 

 


