Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. maj kl. 19.30 hos Nina.
Tilstede: Nina, Charlotte, Mogens, Niels
Afbud : Erik
1.

Valg af referent:
//Niels

2.

Økonomi.
Vi har en sund økonomi og kassebalance. Desværre har vi 2 husstande i restance.
// Niels fortsætter opfølgning på de manglende betalinger.

3.

Vindue(r) i gavl, RY 248.
Vi gør opmærksom på at ændringen ikke falder under godkendte ombygninger i
bebyggelsen.
https://www.ulleroden.dk/beboer-information/aendringer-ombygninger-godkendt-til-husty
pe/
// Bestyrelsen henviser til Fredensborg Kommune for indhentning af godkendelse.
// Mogens giver Marianne, RY248 besked.

4.

Affaldssortering
Charlotte og Erik har afholdt et møde med kommunen. Uanset løsning vil der være
udfordringer. Økonomi og omkostninger er uafklaret. Der er en lang række krav til
placering af fællessortering og egensortering. Fællessortering vil kræve 90% tilslutning
blandt husstandene i foreningen. I mellemtiden er regeringen kommet med et forslag om
at privatboliger skal sortere i 10 fraktioner.
// Situationen er uafklaret og vi afventer svar fra kommunen.

5.

Gartner
Møde med Landskabsarkitekt John, RY254 og gennemgang af grønne arealer med
henblik på at blive klogere på arbejdet omkring en helhedsplan for de grønne områder.
// Vi inviterer John til et kommende bestyrelsesmøde for at høre om hans indstilling til
vore grønne områder.

6.

Mulvarpesituationen
Det bliver en hård og langvarig kamp mod muldvarpene. Der er dog ikke så mange som
hidtil. Fælder er blevet stjålet fra området omkostning for foreningen tilfølge. Vi opfordrer
til at vi alle holder øje med området og fælderne bliver hvor de er.

7.

Bortkommet stige
Stigen er genfundet. Vi opfordrer at skrive i udlånsbogen når der lånes noget fra
fællesskuret.

8.

Nøgle til fællesskur
// Der er nøgler i omløb og vi savner nøgler til bestyrelsesmedlemmer. Vi får lavet nye
nøgler.

9.

Telt reservation.
Flg har reserveret teltet.
7-12/8-2020 til Torben
28/4-3/5 - 2021 til Mads
Et samlet overblik over udlån finder du her:
https://www.ulleroden.dk/beboer-information/udlaan-af-udstyr/

10.

Radon
Tina og Per, RY 247 har fået foretaget radon målinger. Niveaut i Fredensborg Kommune
er generelt højt. I RY 247 er der dog målt relative lave værdier.

11.

Evt
IAB.

// Næste møde hos Charlotte, torsdag den 18/6, kl 19:30

