REFERAT

DATO
STED
INDKALDT AF
REFERAT AF
DELTAGERE

AFBUD

1. februar 2011 kl. 19:30
Jette Petersen A60
Ole Rørvig
Lone Petersen
Ole Rørvig
Nina Bruun
Jette Petersen
Mette Marboe
Lone T. Petersen
Anne Hegelund

GRUNDEJE RFORENI NGEN
KI RKEBAADSGAAR D
DATO 2 5. OKTOB ER 201 0

MØDE I GRUNDEJERFORENINGEN

DAGSORDEN
1. VALG AF REFERENT
2. MØDET MED BIRKET
3. GRÆSSLÅNING
4. LEGEPLADSEN
5. HJEMMESIDEN
6. SF-STEN
7. SNERYDNING
8. GENSKABELSE AF REFERAT
9. PLANLÆGNG AF GRØN DAG
10. PLANLÆGNING AF GENERALFORSAMLING
11. VEDLIGEHOLDELSE AF KIRSEBÆRTRÆERNE
12. FASTLÆGGELSE AF NÆSTE MØDE
13. EVT.

GRUNDEJERFORENINGEN
KIRKEBAADSGAAARD

SI D E 2

AD 1

Referent

Lone blev valgt som referent
AD 2

Møde med Birket

Birket har undersøgt hvad ”fejning” af ukrudt på gangstierne koster. Det er
aftalt at Birket fremsender det modtagne tilbud til Ole.
Jette har modtaget et tilbud vedr. omlægning af SF sten. Dette tilbud sendes
til Birket, med henblik på en fælles løsning vedr. omlægning af SF sten,
f.s.v.a. stien ved legepladsen. Stien har fælles ejerskab af de to
grundejerforeninger.
Ole tilrettelægger møde med Birket. Forslag til mødedato er d. 23. februar
eller 2. marts. Primære deltagere på mødet fra Kirkebaadsgaard er Ole og
Lone.
AD 3

Græsslåning

Der har været tilfredshed med græsklipningen i 2010, og
grundejerforeningen har et ønske om at fortsætte samarbejdet i 2011 med
entreprenøren. Jette har talt entreprenøren, der gerne fortsætter
samarbejdet. Det er således aftalt, at der udarbejdes en skriftlig aftale for
2011. Ole sikre, at aftalen udarbejdes og underskrives.
AD 4

Legepladsen

Det forventes, at større ujævnheder på fodboldbanen udbedres. Tilbud på
dette drøftes med Birket.
Udbedring af svævebane afventer.
AD 5

Hjemmesiden

Kommende planlagte møder vil
grundejerforeningens hjemmeside.
AD 6

være

at

finde

i

kalenderen

på

SF-sten

Det må forventes, at vintervejret har sat sine spor på stierne. Der laves derfor
en gennemgang når vinteren er overstået, med det formål at kortlægge
samt prioritere de væsentligste steder der trænger til udbedring.
AD 7

Snerydning

Grundejerforeningen har modtaget tilbud på rydning af Ammendrupvej og
Kirkebaadsvej. Tilbudet lød på 4.000,- pr. gang. Grundejerforeningen har
løbende vurderet behovet for rydning, herunder også omkostningen hertil.
Da vejene trængte mest til at blive ryddet, var forholdene desværre så
vanskelige, at en rydning ikke ville skabe forbedrede forhold. Gribskov
kommune har ryddet vejene ca. 2-3. gange. Grundejerforeningen har, da
der var yderst glat i området, via en entreprenør sikret grusning af vejene.

SI D E 3

AD 8

Genskabelse af referat

Der har været vanskeligheder med, at genfinde referatet fra seneste
generalforsamling i materialet fra den tidligere hjemmeside. Ole have på den
baggrund lavet udkast til et genskabt referat. Det genskabte referat blev
med enkelte bemærkninger godkendt af deltagerne på nærværende møde.
AD 9

Planlægning af grøn dag

Grønne dage afvikles i perioden d. 14. – 26. april.
Der bliver 5 grønne opsamlingssteder. Der udarbejdes et info-brev der
omhandler den grønne periode. Info-brevet husstandsomdeles sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Det blev aftalt, at der laves infotavler der opsættes ved de enkelte grønne
opsamlingssteder.
Hvis vejret arter sig godt, serveres der forfriskninger lørdag d. 16. april kl.
11:00 på legepladsen.
AD 10

Planlægning af generalforsamlingen

Den kommende generalforsamling gennemføres d.16. marts 2011 kl. 19:30
i Kulturhuset.
Udkast til budget 2011 samt dagsorden til generalforsamling blev
gennemgået på nærværende møde.
Formøde til generalforsamlingen er planlagt til d. 8. marts. Mødet afvikles
hos Mette.
AD 11

Vedligeholdelse af kirsebærtræerne

Der kan være behov for, at områdets japanske kirsebærtræer beskæres.
Behov samt egnet tidspunkt for beskæring undersøges hos en gartner, evt.
Barkholt planteskole.
AD 12

Kommende møde

Formøde i forbindelse med generalforsamlingen er planlagt til d. 8. marts.
AD 13

Eventuelt

Der var pæn tilkendegivelse af deltagelse i forbindelse med
sommerarrangementet, der desværre måtte aflyses pga. dårligt vejr. Der
lægges op til, at den kommende bestyrelse planlægger et lignende
arrangement..

