Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen den 4. december 2018.
Afholdt på K 26.
Tilstede: K 8, K22, K26, A41, A58.
Afbud fra Thomas, Claus og Stine.

1) Fibernet, vi kommer ikke med i 2019, men vi skulle komme med i 2020, hvis vi ansøger igen. Men
hvad betyder det? Afventer yderligere information fra Thomas.
2) Gadebelysning, venter til fibernet i 2020, forudsat vi har økonomien til det. Nogle lamper kan
rykkes, men det skal vi undersøge i løbet af 2019. Men hvad med el betalingen?
3) Sommerfest. Stor succes. Bør gøre noget for at forbedre forholdene på legepladsen, så
arrangementet har bedre vilkår. Afholdes sidste weekend i august. Bør gentages.
4) Brev til kommunen angående biler ved jobcenter. Vi skal henvende os til grundejerforeningerne,
der repræsenterer Hestehaven og Byholmvej. Henvendelse til politiet og kommunen. Men hvem
må holde hvor? Anne tager initiativ til en skrivelse. Rene vil tage kontakt til Poul Erik. Der er
problemer for de bløde trafikanter, og vi er nervøse for, at udrykningskørsel kan få pladsproblemer.
5) Økonomi. I året 2018 er der ca. brugt 47000 kr. på stier og træer, en vedligeholdelse, der har
ventet i mange år, så i forhold til de forventede indtægter har vi brugt 11800 kr. mere. Vi forventer,
at vi har ca. 68070 kr. på kontoen, når året er slut. December 2017 var saldoen 79237,
6) Vedligeholdelse år 2019. Fliser ved legeplads. Dæksler, Thomas henvender sig til kommunen.
Vi har 3 tilbud på genopretning af stier. Vi må se på disse senere.
Tilbud på rydning langs volden og boldbanen og mere på omkring 4000kr + moms fra Tisvilde. Dette
gør vi nu.
Sti rens omkring 9000 kr. Men vi må gå eftersyn. Firmaet skal melde, hvornår det er udført, så vi
kan efterse det gjorte. Skal helst udføres senest marts 2019.
7) Evt. Fik talt om, hvem der egentlig er i bestyrelsen. Det er Anne K26, Thomas K1, Jesper K22, Rene
A41 og Claus K44.
Suppleanter er Børge K8, Majbritt A58 og Stine K38.
Referent Anne.

