
Referat bestyrelsesmøde 30/9 2019  
Kl 18 hos Lars 
 
Til stede:  
Elisabeth, Jeppe og Lars 
 
Valg af referent 
Lars 
 
Valg af ordstyrer. 
Jeppe 
 
Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden reduceret pga. tidspres og sygdom. 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
30/10 hos Jeppe. 
 
Økonomi/ budget Udskydes til næste gang da kasserer ikke er til stede. 
 
Referat fra Hovedforeningen. 
Budget møde i Tåstrup. 
Forslag til kongressen 2020. Aftales på næste møde. 
 
Orientering og info fra/ om møder mm:  
Grøntmandsmøde v Elisabeth  
Flyttes til næste gang. 
 
Igangværende sager: 
  
Vaskeriaftale hvor langt er vi?  
Flyttes til næste gang 
 
Havevandring.  
Bestyrelsen foretager havevandring med det formål, at medlemmer vedligeholder grunde/hække som kan 
være til gene for andre. 
 
Storskrald d. 19-20 oktober.  
Dato; 21/10.; Sorteringen foretages af vognmand. Derfor lægges stort brændbart i bunke. HC. Container er 
certificeret til miljøsortering.  
Der kommer yderligere oplysning om hvad der ikke må lægges. 
 
Dato for generalforsamling. 
Vi undersøger lokalet i idrætsforeningen. Dagen bliver en lørdag for at sikre bedre vandåbning. 
 



Dato for lukning af vand   
Vand lukkes søndag d. 3/11. Alle medlemmer skal huske at lukke for vandet inden denne dato. 
 
Vinternøgler. 
Bestyrelsen har besluttet ikke at have vinternøgler, men lade der være mulighed for at bade om vinteren. 
Vaskeriet lukkes for vinteren. 
 
Syn af huse. 
Efter ny afklaring med formandskabet syner bestyrelsen igen. Dog skal man have lidt tålmodighed. Vi syner 
som princip de søndage, hvor man kan møde bestyrelsen i Fælleshuset. Se datoer på hjemmesiden og i 
Fælleshuset. I vinterperioden samles syn på enkelte dage. De medlemmer der har ønsket syn kontaktes 
med henblik på syn søndag d. 20/10. 
 
Deklaration/tinglysning af forslag vedtaget på GF  
Helsingør Kommune har forholdt sig til muligheden for at tinglyse de forslag, som blev vedtaget på seneste 
GF, om at sænke den tilladte hushøjde samt overgå til måling af hushøjde fra terræn.  
Kommunen har svaret at de ikke kan tinglyse disse ændringer med den formulering, der blev vedtaget.  
 
Bestyrelsen vil fremover fokusere på en gennemarbejdning af den samlede deklaration, i dialog med 
kommunen. Medlemmer der har meldt sig til udvalget omkring denne opgave vil blive indkaldt til møde.  
 
Dræn orientering.  
Drænprojektet er i gang. Man kan følge med i projektet via opslag i fælleshuset. Pas på med parkering i 
arbejdsområdet. Der må regnes med lidt opkørte veje, men disse reetableres efterfølgende. 
 
Pumpehuset. 
Renovering af Pumpehuset overstiger det afsatte beløb på sidste GF. Der er ikke en praktisk begrundelse 
for at bibeholde pumpehuset, så der etableres i stedet det nødvendige byggeri, som kræves for pumpernes 
funktion. Der arbejdes videre med projektet. 
 
Traktorhuset tag utæt. 
Taget skal renoveres. Bestyrelsen foreslår at der afsættes penge til denne vedligeholdelse. 
 
Fældning af stort birketræ, Farversøvej. 
Lodsejer er kontaktet.  
 
Evt. 
 
 


