
Referat bestyrelsesmøde 17/8 

Tilstede: Jes, Johnny, Mika og Jens (ref). Fravær Niels. 

Opfølgning sidste møde:  

Ødelagt drænrør: Det ligger mistænkelig tæt på overfladen, kan det være blot byggeaffald? Mika har 
indhentet et løseligt overslag på reparation på 5-6.000 kr, håndværker anbefalede tv-inspektion først. 
Problemet er meddelt til område 10, og indgår i forhandlinger om overdragelse. Så vi afventer 
tilbagemelding fra 10. 

Velkomst til nyindflyttede: ikke lavet færdig. Der er ellers adskillige tilkomne. Eventuelt uddeling til alle. 

Kommende mødedatoer: Onsdage 26. oktober, 8. februar, 5. april. Husk at notere i kalender. 

Fest: Varsel om regn sidst på eftermiddagen. Palle fra 620 har stillet et 5*8 m telt til rådighed. Der er 
kulturdag i Hørsholm samme dag. 26 husstande er tilmeldt. 

Område 10: Der er bestilt vertikalskæring, gødskning og eftersåning hos gartneren. Foreløbig dog kun på 
nogen af de værste bare pletter, hvor mos har taget helt over. Område 8, som tidligere har ønsket at 
reservere lokale lejeredskaber for egne børn, har ændret holdning. Der er bestilt avnbøg til erstatning for 
vantrevne allétræer (langs forbindelsesvejen). 

Pernille Thorslund (620) ønsker træer vest for bebyggelsen (i område 10) fældet / beskåret. Umiddelbart er 
det svært at se, at trægruppen skulle være et problem før om nogle år, så hun får et afvisende svar, med 
løfte om, at vi kan kigge på det igen til foråret (hvor solen står lavere).  

 

Med hensyn til genplantning skal vi snart i gang. Hvis der ikke kommer nogen udspil fra område 10 på 
mødet 5. september, må vi selv finde på noget, vi skal i gang inden næste møde.  

Tilsidst gik vi en tur i området. Vi bemærkede et løst bræt på legepladsen, og inspicerede det meget 
omtalte drænrør. Der var enighed om, at trægruppen nordvest for bebyggelsen endnu ikke er så stor, at 
den kræver nedskæring. 

Jens Lærkedal Pedersen. 

 


