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Bestyrelsesmøde den 5. marts 2019 
 
Til stede fra bestyrelsen var: 
Mia Vergo 
Gunnar Rasmussen 
Anne-Mette Andersen 
Merete Jørgensen  
Nils Dræbye  
 
Desuden deltog: 
Henrik Dencker 
 
 
1 FORBEREDELSE AF GENERALFORSMLING 2019 
Mødet koncentreredes om tilrettelæggelse af den kommende generalforsamling. 

a. Indkaldelse ud inden 5. april 2019 
Opgaverne med kopiering og omdeling af indkaldelse til generalforsamlingen blev aftalt. I lighed med 
sidste år vil alle bilagene til generalforsamlingen ikke blive kopieret, men kan ses på foreningens 
hjemmeside, jf. vedtægternes § 3, jf. §§ 10 og 11. Skulle der være beboere, der ønsker bilagene, og 
som ikke har adgang til en computer, vil bilagene kunne rekvireres ved henvendelse til formanden.  

b. Dagsorden  
På baggrund af materiale udsendt inden bestyrelsesmødet blev de enkelte punkter på dagsordenen 
til generalforsamlingen gennemgået. 

c. Forslag fra grundejerne frist til den 15. marts 2019 
Forslag fra grundejerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Til dato er der frem-
kommet et forslag, som skal behandles på generalforsamlingen under punkt 5 på dagsordenen. 

2 DATO FOR HAVEDAGE 2019 

Igen i år er der planlagt 2 havedage. 
Søndag den 12. maj 2019 
Søndag den 22. september 2019. 
 
3 ARBEJDSGRUPPEN FOR BEVARELSE AF BEGYGGELSENS KARAKTER OG UDSEENDE - STATUS 
Nils Dræbye redegjorde for det foreløbige arbejde i gruppen. Der er foretaget en registrering af ejendom-
mene fordelt på følgende to hovedkategorier: 

a. Ejendomme, hvor der direkte er gjort noget i strid med ”Reglerne” 
b. Ejendomme, der – efter ”Reglerne” og gruppens opfattelse – mangler vedligeholdelse. 
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Det blev aftalt, at bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse af generalforsamlingen om medlemmerne ønsker, at 
arbejdet skal fortsætte. 
 
4 NY AFFALDSORDNING - STATUS 
Den nye affaldsordning i Helsingør Kommune giver nogle logistiske udfordringer på de enkelte ejendomme, 
da det vil blive et krav, at hver ejendom får opstillet flere og større affaldscontainere. Når ordningen træder 
i kraft, skal hver ejendom have opstillet følgende beholdere: 
En beholder på 240 l med 2 rum til hhv. mad og restaffald. Tømmes hver 14. dag. 
En beholder på 240 l med 2 rum til hhv. metal og plastaffald. Tømmes hver 4. uge. 
En beholder på 140 l, som nu også må benyttes til småt pap. Tømmes hver 5. uge.   
 
For at undgå de mange beholdere, som der vanskeligt vil være plads til på flere af ejendomstyperne, og som 
generelt vil virke skæmmende i området, vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling forlægge en 
plan til en fælles opsamlingsordning for plastic, metal og papir/pap. Mogens Arndt har hjulpet bestyrelsen 
med kontakten til kommunen og et oplæg. 
 
5 HJERTELØBERORDNING 
Nils Dræbye orienterede om de kommende orienteringsaftener med emnet: ”Hvad gør du, hvis en person 
pludselig får hjertestop”. Indkaldelsen bliver udsendt umiddelbart efter bestyrelsesmødet og orienteringen 
foregår i fælleshuset på følgende datoer: 
Mandag den 18. marts kl. 20.00 -21.30 
Mandag den 25. marts kl. 20.00 -21.30 
Husk tilmelding. Der er begrænset plads til 12 personer til hvert arrangement. 
 
6 EVENTUELT 
Det blev aftalt, at der på hjemmesiden bliver oprettet en kalender, som angiver de arrangementer, som fo-
regår i foreningen. På den måde er det nemt at skaffe sig et hurtigt overblik over havedage, fastelavnsfest, 
nytårskur mm. 

7 NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde:  
Den 10. april 2019 kl. 19.00 
 
Snekkersten den  
 
Gunnar Rasmussen  Anne-Mette Andersen  Nils Dræbye 
 
 
 
Mia Vergo   Merete Jørgensen 


