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Bestyrelsesmøde den 8. august 2019 
 
Til stede fra bestyrelsen var: 
Gunnar Rasmussen  
Mia Vergo 
Anne-Mette Andersen 
Henrik Dencker 
Merete Jørgensen  
 
 
1 LEGEREDSKABER - STATUS 
To nye stativer opsat og defekte bjælker udbedret på de gamle gyngestativer. Vi forventer, at gyngerne sna-
rest bliver opsat. 
 
2 BEHANDLING AF GAVLE 2019 - STATUS 
På grund af sommerferie har vi ikke kunne få en status. Gunnar Rasmussen rykker Lasse for status. 
 
3 FORSKØNNELSESUDVALGET 
Det blev aftalt Merete Jørgensen til næste bestyrelsesmøde kommer et oplæg til nyt kommissorie.  
 
4 HJERTESTARTER - STATUS 
Hjertestarteren er nu opsat på fælleshuset og klar til brug. Samlet udgift er indenfor budget. Fremover skal 
forventes en udgift på kr. 2.000 pr år for vedligeholdelse og forsikring. Der vil på hjemmesiden blive en nær-
mere instruktion. 
 
5 ROTTESPÆRRER 
Ejvind Larsen har ikke meldt tilbage, om rottespærrerne er opsat. Gunnar Rasmussen følger op. 
 
6. REPARATION AF TAG PÅ SKUR VED FÆLLESHUSET 
Der er opstået en utæthed i taget over skuret. Bestyrelsen afventer tilbud fra tømrer på udbedring. 
 
7. ARKIVSKABE TIL FORENINGENS GAMLE DDOKUMENTER 
Det blev aftalt, at Gunnar Rasmussen og Merete Jørgensen inden næste bestyrelsesmøde gennemgår det 
arkiverede materiale, således at behovet for hyldemeter kan afklares.  
 
8 NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde den 12. september 2019 kl. 19.00 
 
9 EVENTUELT 
a) Status affaldsordning 
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Inden sommerferien blev det aftalt at der skulle holdes et møde med Helsingør Kommune vedrørende be-
nyttelse af en del af kommunens arealer til containere til den nye affaldssortering. Mogens Arndt og Gunnar 
Rasmussen rykker for en mødedato. 

b) Hjemmeside Prosedo 
I de seneste dage har der været problemer med foreningens hjemmeside. Ved kontakt til udbyder, Prosedo, 
viser det sig, at de er holdt op med at supportere hjemmesiden for flere år siden. Det viser sig, at de 5Borup-
gård grundejerforeninger har betalt for, at de hoster vores hjemmesider, uden at de har leveret den ydelse, 
som vi har betalt for. Nu har de skiftet layout på vores hjemmeside og nu virker booking af fælleshuset ikke 
længere. Det er nødvendigt, at vi får hjemmesiden op at køre igen. Vi skal have et system, der kan handle 
nyhedsbreve, reservation af fælleshuset (med svarmail), og der skal findes en ny udbyder. 
 
c) 
Intromøde 
Det tidligere varslede intromøde bliver udskudt, og bestyrelsen fremkommer med en ny dato. 
 
 
Datoer: 

Næste bestyrelsesmøde den 12. september 2019 kl. 19 

Havedag den 15. september 2019 kl. 9.30 

 


