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AD 1

Referent

Lone blev valgt som referent

GRUNDEJERFORENINGEN
KIRKEBAADSGAAARD

SI D E 2

AD 2

Godkendelse af referat

Der er taget ny godkendelsesprocedure i brug. Referatet var således allerede
godkendt.
AD 3

Græsslåning

Ole havde talt med entreprenøren der klipper områdets grønne arealer, da
der kunne konstateres ”stritter” på stykket langs Ammendrupvej. Dette er
udbedret. Ellers kunne der konstateres stor tilfredshed med arbejdet, der
bliver udført.
AD 4

Legepladsen

Ønske om etablering af basketball bane er undersøgt, men vurderet for dyrt
at etablere. (44.000 + moms)
Ønske om udbedring af boldbanen er ligeledes undersøgt. Umiddelbart
vurderes udbedringen for dyr. (30.500 + moms) Der var enighed om at
indhente yderlige et eller flere tilbud. Dette på baggrund af at boldbanen
bruges jævnligt.
Stierne ved legepladsen er i en dårlig stand. Grundejerforeningen ”Birket”,
der er ”medejer” af stierne, inviteres til en dialog om dette. Endvidere er der
et ønske om, at drøfte fælles forbedringer vedr. legepladsen generelt. Ole
tager kontakt til ”Birket”, med henblik på at få lavet en aftale, gerne d. 14.
eller 21. november kl. 11:00.
Primære deltagere fra ”Kirkebaadsgaard”, er Jette og Ole.

AD 5

Hjemmesiden

Der er etableret Køb/salg/bytte på hjemmesiden. Tælleren på hjemmesiden
viser d.d. 80 besøgende. Der er usikkerhed om, om kendskabet til
hjemmesiden er udbredt og om den bruges som tiltænkt. Det blev på den
baggrund besluttet, at husstands-omdele referater med jævne mellemrum,
herunder nærværende referat..

AD 6

SF-sten

Der har været en gennemgang, af belægningen omkring brønddæksler
placeret på stierne. Endvidere har der været henvendelser fra enkelte
husstande, hvor der er påpeget problemer med belægningen. I forbindelse
med prioriteringen af udbedringerne, kontaktes de husstande der har
henvendt sig til grundejerforeningen, ligesom der vil ske yderligere en
gennemgang af belægningen på stierne. Bestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt, at der, om muligt, udarbejdes en flerårig
vedligeholdelsesplan, hvori eventuelle krav til belægning indgår.

SI D E 3

AD 7

Grill-arrangement

Bestyrelsen fandt det glædeligt, at der var interesse for at deltage i grillarrangementet. Desværre var det på grund af regnvejr nødvendigt at aflyse.
Som et ”plaster” på såret blev det besluttet, at servere kaffe og kage i
forbindelse med opstart på den kommende haveaffalds-indsamlingsperiode.
Der serveres kaffe og kage d. 17. april 2011, nærmere vil fremkomme.
AD 8

Snerydning

Ole har undersøgt forskellige ordninger i forbindelse med snerydning,
herunder hos Gribskov Kommune, der ikke kan tilbyde en
snerydningsordning. Entreprenøren der udfører græsslåning for
grundejerforeningen, kan tilbyde to ordninger. 1.) grundejerforeningen
kontakter for snerydning, pris pr. gang 4.000,- 2.) entreprenøren er selv
opmærksom og rydder således sne efter egen vurdering, pris pr. gang.
3.000,Ole undersøger endvidere hos entreprenøren, som Metro anvender til
snerydning.

AD 9

Fastlæggelse af næste møde

Næste møde afvikles d. 25. november kl. 19.30 hos Nina, A76
AD 10

Evt.

Det blev besluttet, at der husstandsomdeles et nyhedsbrev til foråret.
Nyhedsbrevet skal bl.a. indeholde:
• nærmere
information
om
haveaffaldsindsamlingsperioden
• tydeliggørelse af på hvilke arealer grundejerforeningen
laver aftale om græsslåning samt på hvilke arealer de
enkelte husstande selv skal slå græs
• information om den kommende generalforsamling

