Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. august kl. 19.30 hos Erik.
Tilstede: Camilla, Erik, Nina, Charlotte, Mogens, Niels

1.

Valg af referent:
//Niels

2.

Skybrud
// Med baggrund i hændelsen den 19.august har Mogens henvendt sig til Fredensborg
Forsyning og fortsætter dialogen. Formålet er at få en afklaring på, hvad næste skridt er
for at imødegå flere skybrudsproblemer.

3.

Økonomi
Der er ingen restancer. Vi er på budget.
2. rate af kontingent forfalder her 1. september og girokort er uddelt. Tak Jørn.

4.

Fasanvænget, fældning af 2 træer
// Mogens skriver et afslag på henvendelsen omkring fældning af flere træer og vi
fastholder derfor vores fagligt begrundede beslutning.

5.

Gartner/muldvarper
Vores nye gartner har næsten afsluttet sine opgaver for i år, bortset fra
5.1.
Klipning af hæk.
5.2.
Kantbesskæring.
5.3.
Lugning legepladser.
5.4.
Beskæring kugleahorn sker efter løvfald.
// Vi mener, at aftalen vi har indgået med vores nye gartner er opfyldt.

6.

Forslag fra John om helhedsplan
John har lavet en plejeplan, som er et kvalificeret input til hvordan vi vedligeholder vores
eksisterende beplantning.
// Vi fortsætter dialogen og det videre arbejde, og Mogens inviterer John til næste
bestyrelsesmøde.

7.

Henvendelse ved problemer med duer
Ifølge Asminderød Jagtforening må tamduer skydes, men ringduer må kun skydes inden
for jagtsæsonen (1/11-31/1). Det kræver dog en dispensation at skyde duer i
bebyggelser, hvilket ikke er sandsynligt vi får.

8.

Støjgener
Gener i forbindelse med udendørs- og indendørsfester og ligende.

// Vi henstiller til at man god tid annoncerer arrangementer og tænker på sine naboer, og
selv søger ind i dialogen med hinanden, når man oplever problemer eller irritation
omkring støj.

9.

10.

Affaldshåndtering
Efter regeringens nye tiltag ligger udspillet stadig hos kommunen.
// Vi er aktivt afventende.
Eventuelt
Købmandsbygningen: Plan, energi og klimaudvalget arbejder på en ændring af
lokalplanen således Købmandbygningens matrikel kan ændre status til beboelse.
Forventelig behandling af udvalget i 2. Halvår 2020.
Vi overvejer at lave en velkomsthilsen til nye beboere.

Referenten takke for god ro og orden. :-)

Næste møde: 22. september 2020 kl 19:30 hos Niels, RY256

