
Referat af Bestyrelsesmøde torsdag d. 13. januar kl. 19.30 hos Nina.
Tilstede: Nina, Mogens, Erik, Camilla, Hans, Stine, Niels.
Afbud: Camilla

1. Valg af referent
// Niels

2. Affaldssorterin.
17 hustande har mere en 20 meter til asfaltvej og det betyder at de selv skal sætte affaldspand
frem når der skal tømmes. Det er uafklaret om grundejerforeningen skal anlægge og bekoste en
opsamlingsplads. Kommunen har udpeget to pladser. Se kort.
// Erik spørger kommunen om uklarheder:

● Besked vi modtaget i e-boks er ikke i overensstemmelse med byrådets beslutning.
● Vi forventer at kommenen betaler for etablering af pladsen til opsamling, som vi anviser.
● Selve forløbet omkring udrulning af ordningen er tumultarisk, idet det lader til at vi får nye

spande ad to omgange. Derfor skal vi ikke nu begynde at etablere specielle
indhegninger til affaldsbeholderne.

● Allerød Kommune dispenserer fra 20 meters reglen for eksisterende bebyggelse. Har
Fredensborg Kommune noget tilsvarende på tapetet.

4. Fællesarealer.
Bestyrelsen går en tur i området og finder ud af, hvad vi foreslår af initiativer på
generalforsamlingen i henhold til helhedsplanen.



// Vi går en tur sammen søndag den 16/1 kl 10.

5. Økonomi/regnskab
Årsregnskab for 2021 er udarbejdet og ligger til godkendelse hos revisor. Ellers ingen
bemærkninger.

6. Legeplads, vores gartner nævnte, at en legeplads, hvor der er offentlig adgang, skal
“synes” en gang om året. Vi har fået lavet en inspektion af vore legepladser og en lang række af
vort udstyr overholder ikke gældende regler og skal fjernes.
// De ulovlige legepladser bliver i første omgang og på søndag markeret med rødt/hvidt bånd og
skal derfor ikke benyttes fremover.
// Nina spørger vores gartner på en pris på fjernelse af de ikke ulovlige redskaber. Alternativ står
vi selv for det ved passende lejlighed.

7. Hjertestarter.
En hjerterstarter koster 15.000 kr inklusiv service i 7 år. Den kører på batteri.
// Vi fremlægger forslag til den kommende generalforsamling om etablering af en hjertestarter.

8. Klimatilpasning/forsinkelsesbassin.
Ikke så meget nyt udover at Cowi er valgt som rådgiver på projektet.

9. Tidspunkt for generalforsamling, februar/marts
// Vi forventer at afholde generalforsamling medio/ultimo marts. Mogens forhører sig hos Marcel
hvilke dage der passer bedst i uge 12 for ham at være dirigent.
10. Eventuelt/næste møde
IAB

Næste møde onsdag 23/2 kl 19:30 hos Nina.


