
2019-01-15, 19:30 - 21:30 Referat af bestyrelsemøde hos Niels.
Tilstede: Paul, Marianne, Ninna, Mogens, Line, Niels.
Afbud: Charlotte.

1. Valg af referent
// Niels

2. Orientering
Kontingentrestance: Vi har desværre stadig et medlem i kontingentrestance.

Samarbejde med Jellerød Have: Afventer svar fra Ole i Jellerød Have.
// Paul tager kontakt igen til Jellerød Have.

Klimatilpasning: 
Område III: Det burde ikke være et problem at etablere en rende
Område IV: Stien skal på et tidspunkt renoveres. Ændring af hældning kan evt foretages i samme 
omgang.

Fredensborg Forsyning foretager en modelberegning med henblik på at finde ud af om vi har 
kapacitetsbegrænsninger i kloak og regnvandsafledning fra vores område.

3. Økonomi overblik
Jørn har sendt et overblik, som er taget ad notam.

4. Tage stilling til gartnertilbud
// For nuværende siger vi “nej tak” til tilbudet fra Søren Sømod og beholder Jørgen W Petersen for 
2019.
// Vi ønsker en tilkendegivelse fra generalforsamling hvorvidt foreningen ønsker at benytte flere 
penge på gartnerentreprisen, idet vi kan konstatere at det kommer til koste en del mere, hvis vi 
ønsker yderligere pleje og tiltag.
// Tilkendegivelsen vil allerede for 2019 kræve en kontigentforhøjelse, idet vi således har mulighed 
for at vælge anderledes primo 2020. Det vil fremgå af bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 
for 2019.

5. De grønne områder
Tale om helhedsplanen: Afventer ovenstående.

Udskiftning af træer på Drosselvængets hovedvej:
Vi vil modtage tre tilbud. Vi afventer yderligere.

6. Beboerinformation til hjemmesiden v/Charlotte
Afventer til næste gang når Charlotte er tilstede.

7. Kommende begivenheder
Fastelavn den 3. marts: Hvem står for det? Beboerne? Medlemmer af bestyrelsen.
// Paul laver besked på hjemmesiden, hvor vi efterlyser en tovholder.
    
Generalforsamling: eventuelt en dato. og kontakte en dirigent.   
Vi overvejer at fremrykke generalforsamlingen til primo april for at kommet tættere på afslutningen 
af regnskabsåret.

// Næste møde mandag den 18/2 kl 19:30 hos Line


