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Referat af bestyrelsesmøde 4.11. 2008 kl. 19.30 inr. 90

Peter kommer ikke, alle andre er til stede

Godkendelse af referat fra O1.10.08

Referat godkendt.

Økonomi og regnskab
Der er gået 36.000 kr. ind på kontoen for salg af aktier i Lokalbanken - vi gav 14.000
kr. for dem for nogle år siden.
Ellers intet ekstraordinært

Gartnertilbud på fliseooretning/nye fliser
Helge har kontaktet alle beboere på de stier, der skal repareres (m. 54-56-58 + m. 80 
96) om der er ting, de vil have ændret - bede, ramper, trapper etc., og det må ikke
blive meget dyrere, før det er egen betaling. Nr. 80-82 bliver kun til hjørnet ved m.80.
Vejfond er nu på 305.000 kr. efter reparation afm. 110-114.
Der vil være ca. 90.000 kr. tilbage efter den ovenstående renovering

Antennen

Er nu lagt ned, venter på at blive skåret op. Bent vil leje skærebrænder + gas, så man
vil selv skære den op, og Dennis vil køre det op skårne til produkthandler

Arbeidsbeskrivelse vedr. fællesarealet
Udarbejdet af Michael og Dennis med nøje specificerede aftaler bl.a. angående
græsarealers slåning for at få overblik over hver aktivitets pris

Legepladsen/indhentning af tilbud
Tre tilbud er indhentet. Allan Svendsen pris er den billigste - 21.500 kr. inkl. moms
Tilbuddet skal justeres lidt med tagplader på legehuse.
Hvis det er fornuftigt, tager vi det tilbud

Fællesarealet ved m. 45-51, if. mail fra en beboer
Har gartner luget ved m. 33 i år + flis?
Vi vil svare, at vi har drøftet sagen og vil gå videre. Snakke med naboer

Brev fra Hillerød Kommune ang. brændeovns placering
Vi har sagt j a tidligere - til efterretning

Hi emme siden
Vi har nu et hjemmesideudvalg: bestående af: Thomas Lyng Madsen, Per Veng, Bent
Jessen, Morten Ahrenkiel og Helge M-W. Referat ved Morten
Der har været et positivt møde i m. 90 - nyt møde (ses i referat)

Julefrokost

Starter med aperitif hos Dennis 22.11.08 kl. 18 - middag i Krydderiet kl. 19 - kaffe
hos Dennis. Invitation kommer på mail



Ad 11 Evt:

Påhængsvogn ved nr.110 skal stå på P-plads - tale med ejeren (Helge)
Nøgler: Alle har en nøgle (Bent og Anni fælles)
Bærbar PC til formanden, hvor alle papirer skal ligge + indseanne dokumenter

+ referater, som kan skrives direkte
Købes til januar - udsalg

Nye møder: 20.01. i nr. 3 - 17.02 i nr. 86 - 03.03. i nr. 58
Generalforsamling 24.03.08
Dennis kontakter Rådhuset for at låne projektor +lokale der, som meldt ud på
rådhusmøde med Vild med Hillerød

Referent: Anni Risbo Jessen, 20.11.08


