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Bestyrelsesmøde den 18. juni 2019 
 
Til stede fra bestyrelsen var: 
Gunnar Rasmussen 
Anne-Mette Andersen 
Henrik Dencker 
Merete Jørgensen  
 
Mia Vergo havde meldt afbud 
 
 
1 HALVÅRSREGNSKAB/BUDGET 
Henrik Dencker havde inden mødet fremsendt saldobalance for perioden 1.1.2019 – 16.06.2019 og udleve-
rede kontokort på mødet. Henrik Dencker gennemgik materialet og bestyrelsen tog orienteringen til efter-
retning. 
 
2 GRØNNE OMRÅDER 
Mia Vergo havde inden mødet udarbejdet budget for ad hoc opgaver for de grønne områder. Gunnar Ras-
mussen udleverede og gennemgik budgettet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
Det grønne område mellem Jollen og Staget er fortsat ikke i en stand som før Helsingør Forsyning i 2018 
gravede for udskiftning af fjernvarmerør. Det blev besluttet at afvente til efteråret for endelig at vurdere 
arealet og eventuelt kontakte Forsyning Helsingør for yderligere udbedring. 
Bekæmpelse af ukrudt på flisepladserne skal gennemgås med Lasse Geelmuyden.  
 
3 LEGEREDSKABER 
Det har vist sig, at stolperne til gyngestativerne flere steder er dårlige, og skal udskiftes. Gyngestativerne er 
derfor midlertidig afspærret, og de defekte stolper vil snarest blive udskiftet. Arbejdet kommer til at omfatte 
følgende: 
Gyngestativerne nord for Staget og i midten af Jollen skal udskiftes. Stolperne er rådne ved jordniveau.  
På pladsen mellem Jollen og Staget skal den bjælke, som er faldet ned, udskiftes. 
 
4 BEHANDLING AF GAVLE 
Behandling af gavle og halvmure (tilhørende foreningen) vil snarest blive påbegyndt.  
 
5 TENNISBANEN 
Gunnar Rasmussen oplyste, at der nu er indgået 7 eksterne aftaler med beboere i Masten Sprydet for 1 år. 
Kanten omkring banen er nu ordnet, og området omkring banen kommer med i pasningsordningen for de 
grønne områder. 
 
6 HJERTESTARTER 
Indkøb afventer, at Nils Dræbye kommer tilbage. 
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7 ROTTESPÆRRER 
Der er indhentet tilbud fra Ejvind Larsen på etablering af de 3 rottespærrer og servicekontrakt for de 4 rot-
tespærrer. Kontrakten blev underskrevet på mødet. 
 
8 NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde den 8. august 2019 kl. 19.00 
 
9 EVENTUELT 
Havedagen blev en rigtig god dag, og mange var mødt op trods det regnfulde vejr. En stor tak til Mia Vergo 
for igen i år at have stået for planlægningen og afviklingen sammen med Jan Bøgemose og Max Sørensen. 
Hendes store arbejde med de grønne områder bliver værdsat, og vi kan igen i år glæde os over, at de grønne 
områder fremstår veltilpassede.  

Festudvalget har netop udsendt invitation til Sct. Hans aften. Gunnar Rasmussen sørger for udsendelse via 
hjemmesiden til alle, der er tilmeldt.  

Alle beboere opfordres til at tilmelde sig med e-mailadresse(er) så de modtager meddelelser om nyt i bebyg-
gelsen. Det er dejligt at flere og flere er tilmeldt, men husk også, at afmelde evt. gamle mailadresser, og få 
opdateret med nye adresser. 

 

Datoer: 

Sct. Hansfest den 23. juni 2019 kl. 18.00 ved fælleshuset (se omdelte invitation) 

Næste bestyrelsesmøde den 8. august 2019 kl. 19 

Intromøde for ny indflyttere den 11. september 2019 kl. 19 i fælleshuset 

 

 


