
Referat af bestyrelsesmøde 20.02. 2007 kl. 19.00 i nr. 90 
 

Hele bestyrelsen er til stede 

 

Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 OK 

  

Ad 2 Økonomi og regnskab:  

 Intet at bemærke til regnskab for 2007. Regnskabet for 2006 er fremlagt for 

 bestyrelsen og blev godkendt. Skal nu godkendes af revisorerne inden GF. 

 

Ad 3 TDC kl.19.30 

 2 sagkyndige fra TDC kom for at forklare om kabel-TV + mulighed for at kombinere 

 med bredbånd og telefoni. Vi fik foldere. De kommer til generalforsamlingen for at 

 præsentere deres tilbud  - de får 1 time 

 Der skulle have været 2 med fra antenneforeningen, men de mødte ikke op, den ene 

 med afbud 

 Det er muligt at ombygge det eksisterende anlæg uden at grave, da vores kabler er 

 brugbare, deres tilbud er inkl. vedligeholdelse og service i 5 år ind til 1. stik i boligen 

 og er med binding i 5 år på radio/TV-del til gengæld for et stort tilskud fra TDC. 

 Det er stadig vores anlæg. 

 Der er 3 forskellige pakkestørrelser på radio/TV-delen. 

 Vores kasserer skal indkræve grundpakkebeløbet for alle, mens de større pakker bliver 

 indkrævet via TDC. Skal de opkræve alle beløbene, koster det 11 kr. mere for 

 grundpakken i administrationsgebyr. 

 Mere forklaring følger på generalforsamlingen. 

 Vi skal udsende  brochure om de forskellige pakkeløsninger sammen med 

 indkaldelsen  til GF, så folk er informerede inden GF. 

 Tilbuddet skal fremlægges på GF. 

 Dennis og Bent tager kontakt til antenneforeningen for at aftale nærmere procedure 

 omkring fremlæggelse ved GF og fusionering af antenneforeningen med 

 grundejerforeningen efterfølgende. 

  

Ad 4 Areal/gartner/tilbud. 

 Gartnertilbud skal gå fra marts til marts ifølge kontrakt. 

 Der er sløjfet 1-2 sandkasser, så der skal reguleres nogle poster. Helge kontakter 

 gartneren. 

 Der er fældet et stort enkeltstående grantræ ud for nr. 90 uden information eller 

 forespørgsel. Helge oplyser, at han blot har bedt gartneren om at beskære grundigt!

 Stort træ ud for nr. 35 fældes? Afgøres af arealudvalget 

  

Ad 5 Sti, møde med kommunen, andre grundejerforeninger, opfølgning på Hillerødpostens/ 

 Jørgens indslag 

 Jørgens indslag har været i avisen + svar fra kommunen. Ny deadline til byplan foråret 

 2008! Det er meget længe at vente. Skuffende med de få reaktioner fra omgivelserne i 

 Amtmandsvang. 

 Angående deklarationer/vedtægter: 



 Kommunen har fjernet ”farvepunkterne” 2 steder i allongen til deklarationerne, da de 

 er for uklare. De må blive ved det eksisterende blågrå imprægnerede træværk og  det 

 saltgrønne hegn. 

 Reviderede vedtægter rettes til: Vedtægter reviderede på GF 2007, underskrevet af 

 bestyrelsesmedlemmerne. 

   

Ad 6 Generalforsamling, indkaldelse/ budget/ hvem tager sig af hvad? 

- Dennis har nøglen. Vi skal have øl/vand med hjemmefra. 

- Lene laver indkaldelse til GF, 

-  Jørgen laver indkaldelse til ekstraGF og kopierer, så vi kan udsende indkaldelser 

+ forslag i weekenden omkring 10.03. 

- Helge har spurgt Jørgen Garp, om han vil være ordstyrer – ikke svaret endnu. 

- Dennis, Bent og Poul Erik stikker hovederne sammen og laver forslag til 

sammenlægning af antenneforening og grundejerforening som forslag fra 

bestyrelsen. Der skal laves exGF i antenneforeningen senere for at kunne 

nedlægge den, da den er tinglyst. 

- Arealudvalg har et forslag, som skal med indkaldelsen ud og de må selv 

fremlægge det på GF. 

- På valg: Dennis-Morten og Anni. OK med genvalg 

 

- Køreplan for aftenen: I Kedelhuset ved Klaverfabrikken 

Kl.19 EkstraGf i grundejerforeningen, derefter ordinær GF start 

Kl. 20-21 TDC 

Kl. 21 Forslag, debat, valg o.s.v. 

 

Budget: Morten vil forklare og begrunde stigning i vejfondbidrag og nedsat 

carportbidrag. Hvis vejfondbifrag forbliver uændret, sker der intet med stierne 

Vores nuværende kontingent er ikke med antennebidrag – det skal opkræves sammen 

herefter (kabelTV) 

 

  

Ad 7 Nye hjemmeside: 

 Som nyt kan man logge sig ind, skal vælge log-ind. 

 Bent foreslår fornavn og husnr. 

 Bent ønsker hjemmesideudvalg til sparring – Morten vil gerne være med 

 

Ad 8 Evt. 

 Dennis: Kan fælleshuset betales via udmatrikulering?  

 Er nok ikke muligt, da salg af fællesjord skal deles af alle. Vi må se på økonomien 

efter GF. 

  

Mødet slut kl. 23.10. Næste møde 6.03 kl.19.00 i nr. 58   

       

Referent: Anni  Risbo Jessen 

 


