
Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. august kl. 19.30 hos Charlotte.
Tilstede: Camilla, Nina, Mogens, Erik, Charlotte, Niels.

1. Referent
// Erik

2. Træfældning hos Jellerød Have
De går i gang den første weekend i oktober. Der bliver fældet fem træer efter
konsultation med de involverede beboere fra Ullerødhave.

3. Affaldssortering
Vores indstilling fra sidste møde vedr. en individuel løsning står vi stadig ved.

Bestyrelsen har grundigt undersøgt mulighederne for en fælles løsning, som ville kræve
fem affaldsøer i bebyggelsen, og som ville være dyrt at etablere og drive. Vi skønner
desuden, at affaldsøerne ville være til væsentlig ulempe for de husstande, der ville
komme til at ligge op ad affaldsøerne.
Ifølge foreningens vedtægter ville der skulle være et flertal på to tredjedele af de
fremmødte husstande for at gennemtvinge en kollektiv løsning, og kommunen har
tidligere krævet, at 90 procent af beboerne tilslutter sig en kollektiv ordning for, at denne
kan gennemføres. Vi undersøger, om denne regel stadig gælder.

4. Klimatilpasning/skybrud
Kommunen har sendt os et høringsbrev om etablering af et forsinkelsesbassin på
kommunens regning med henblik på at undgå oversvømmelser. Vi er glade for dette
fremskridt, som vil være til stor gavn for flere husstande. Forsinkelsesbassinets placering
og yderligere oplysninger kan findes på følgende link:
https://fredensborg.dk/spildevandsplan-udvikling

// Der har ved tidligere generalforsamlinger generelt været tilslutning til at finde en
løsning, så bestyrelsen svarer positivt.
Vi har kontakt med Jellerødhaves bestyrelse, som ligeledes ser positivt på at placere et
forsinkelsesbassin på deres arealer.

5. Helhedsplan
Bestyrelsen indstiller helhedsplanen for grundejerforeningens beplantning til vedtagelse
på generalforsamlingen.

6. Økonomi
Vi er på budget og har ingen udestående kontingentrestancer.

https://fredensborg.dk/spildevandsplan-udvikling


7. Generalforsamling
Bestyrelsen undersøger muligheden for at afholde generalforsamling enten mandag den
27. september eller torsdag den 7. oktober med start kl. 18.30.

8. Beretning
Vi fordelte skrivningen af beretningen mellem os.

9. Eventuelt
- Mogens tager fat i Stofa for at få fjernet udstikkende ledninger ud for RY216.

Næste møde den 21. september hos Nina med generalforsamlingen på dagsordenen.


