
Dagsorden til Bestyrelsesmøde onsdag 6.3. klokken 10.00 - 16.00 med spisning  

klokken 12.30 - 13.00.  

 

Afholdes i Fælleshuset 

 

  

Til stede:  Annette, Michael, Elisabeth og Laura 

Valg af referent:  Laura 

Valg af ordstyrer: Elisabeth 

  

Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde;  

Dato for næste møde : onsdag 30. marts i Gothersgade 

  

Økonomi:  

Helsingør Forsynings regning blev drøftet. Laura konsulterer revisor om muligheder for at 

gøre opdeling af regning synlig i regnskabet eftersom regning pt først kommer efter GF..  

 

Referat fra Hovedforeningen: 

- Det er blevet drøftet at flytte GF til sommer. Det blev nedstemt. 

- Det er blevet diskuteret om man kan tvinge nogen at stemme noget bestemt til 

kongressen. Det kan man ikke. Når man bliver valgt til at deltage i kongressen har 

man sin egen personlige stemme.  

 

Orientering og info fra/ om møder mm. 

Info vedr. Deklarationsudvalget, der er blevet planlagt mødedato den 27. marts i 

fælleshuset.  



Der bliver arbejdet på mulighederne for at have større drivhuse. Vi er blevet gjort 

opmærksomme på, at det skal ske i overensstemmelse med landzoneloven. Det kræver 

individuelle ansøgninger. Ellers skal der laves en lokalplan for området.  

 

Opgaver/igangværende sager   

1. Gennemgang af indkomne sager/ verserende sager erklæring til salg. Bestyrelsen 

bedes orientere sig inden mødet på onedrive.live.com  

Håndteringen af diverse sager blev drøftet. 

Michael og Elisabeth syner den 12. eller 13.  

Der er købt en ny trailer.  

Der skal skiftes to stophaner når vandet bliver åbnet.  

2. Generalforsamling 2022 d. 26 marts - indkomne forslag 

De indkomne forslag blev drøftet. 

3. Forslag til kongres omkring ændring af rækkefølge på dagsordenen. 

Det undersøges om vedtægterne skal forstås sådan, at punkterne til generalforsamlingen 

skal holdes i en bestemt rækkefølge eller om vi må lave rækkefølgen om. Hvis ikke vil 

bestyrelsen stille et forslag herom.  

4. Tilføjelse i dokument for salg og overdragelse af parcel - er det gjort? 

Det  bliver skrevet på hjemmesiden, at der kan være ventetid i forbindelse med et salg. 

5. Renovering af tag på Nobels Plads - orientering om forsinkelse. Andre reparationer 

er også planlagt. 

 

Evt.  

Der kommer jord til benyttelse i C og et sted mere, sandsynligvis ved parkeringsplads i A 

overfor søen. Forskønnelsesudvalgets forslag til beplantning om søen blev drøftet og skal 

revideres i henhold til vandmiljøloven, som forhindrer plantning af træer langs 

Farversøvej siden af søen af hensyn til Munkesøløbet.  

 

Referat printes og hænges op  i Fælleshuset  



Referatet - I indsættes i mappe samt sendes til den ansvarlige for hjemmesiden  der 

lægger det op. Opsætning i fælleshuset.  

 

 

Efter den ovennævnte dagsorden arbejder bestyrelsen videre med forberedelsen til 

Generalforsamlingen. 

 


