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1. Manglende udlevering af foreningens ejendom fra tidligere formand. 
Selv om den forhenværende formand er blevet kontaktet inden jul, så har der ikke været nogen 
overdragelsesforretning, hvorfor bestyrelsen må reagere. Elisabeth tager kontakt. 
 

2. Udvalg/kontaktpersoner  

Affaldsordning/asfaltering/: John 
Status på affaldsordning: Første tømning skabte visse problemer. Der er også andre 
udfordringer,  og Joca kommer den 13. 1.og løser problemerne og tømmer ved samme 
lejlighed restaffaldet. Joca er god til at reagere, når man henvender sig.  
 
Der kommer nogle ekstraudgifter, idet der bl.a. var en stor betonklods, der skulle fjernes 
ved etableringen. 
 
Hvad angår jorden er der planer om at bruge den på fællesarealet (arealudvalget). Den 
kan ikke flyttes nu, men må vente til det bliver mere tørt. 
 
Gamle stativer kan anbringes på pladsen ved siden af grundejerforeningens skur ved 
opslagstavlen inden den 31. januar, så bliver de afhentet af kommunen. 
Affaldsstativerne er den enkelte husejers ejendom, og hvis ikke  de bliver sat ud inden 
fristen, må man selv finde ud af at skille sig af med stativet. Man kan også vælge at 
beholde sit stativ.  
 
Årlig besparelse: Vi har rettet henvendelse til Hillerød Kommune, som anslår en 
besparelse på ca. 800 kr. pr. husstand om året.  
 
Pris på affaldsgebyr: Prisen kendes endnu ikke .  
 
Batterier: Bestyrelsen undersøger muligheden for eventuelt at sætte bokse op. 
 
Manglende lys i lampe på hjørnet ved p-plads C: DONG er kontaktet. Bestyrelsen 
diskuterede forbedringer af lyset. Temaet bliver taget op på GF 16. 
 
Økonomi: Mikael.  
Alle undtagen een husstand har betalt kontingent. Økonomien er sund. Der er et pænt 
overskud. 
Regnskab 2015 og budget 2017 blev gennemgået og diskuteret. På trods af store udgifter 
i 2015 hænger økonomien fint sammen.  
 
 



 
 
Gartner: Mikael 
Ny kontrakt med tilføjelse af adgang til affaldsøer. Gartneren har gennenført et 
generationsskifte, og der skal derfor udfærdiges en ny kontrakt, som også omfatter 
snerydning ved affaldsbeholderne. 
 
Arealudvalg: Elisabeth  
Status: Præsenteres på generalforsamlingen ikke som forslag, men som ideer, man kan 
reflektere på. Dog ikke på selve GF, men som oplæg til løbende dialog efterfølgende. 
 
Akut træfældning:  
Grenen ved mosen er fjernet. Andre træer, der udgør en fare eller er gået ud, bliver 
løbende fjernet efter aftale med bestyrelsen.  
 

 Forsikringer: Der er stadig dialog med TRYG om ændringer/udvidelser af den 
 eksisterende forsikring.  
 
3. Forberede generalforsamling. Dagsorden og tidsplan gennemgået. 
 

4. Evt. I uge 3 er  Elisabeth fungerende formand for foreningen. 
 

 
 
 
 


