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Bestyrelsesmøde den 5. december 2019 
 
Til stede fra bestyrelsen var: 
Gunnar Rasmussen  
Mia Vergo 
Anne-Mette Andersen 
Henrik Dencker 
Merete Jørgensen  
 
 
 
 
1 STATUS NY RENOVATIONSORDNING 
Gunnar Rasmussen oplyste, at der har været afholdt et virkelig godt møde med Boliggården, hvor de orien-
terede os om deres arbejde med affaldssortering. Desværre viser det sig, at prisen for de to planlagte affalds-
stationer, ikke kan forventes at blive billigere, end vi tidligere har estimeret. Grundejerforeningen har fået 
tilladelse fra Helsingør Kommune til at bruge arealet ved de to parkeringsarealer til affaldsstationer, og vi har 
af Miljøministeriet fået dispensation fra skovloven til at placere anlægget i skoven. Vi skal nu have et møde 
med Forsyning Helsingør, så vi kan sikre os, at vores affaldsordning bliver fremtidssikret og opfylder alle de 
krav Forsyning Helsingør kan forventes at stille. 
 
2 FÆLLESHUS/FEMÅRSPLAN/BUDGET FOR ISTANDSÆTTELSE 
Arbejdsgruppen, som arbejder med en plan for istandsættelse af fælleshuset, havde til brug for mødet, frem-
sendt oversigt over arbejder og indhentede tilbud. Materialet blev gennemgået, og plan for det fortsatte 
arbejde blev gennemgået.  
Mange af de eksisterende stabelstole er i meget dårlig stand, og indkøb af 30 nye stabelstole blev besluttet. 
Fletstolene omkring det lave runde bord er meget slidte og plettede. Det blev besluttet at istandsætte sto-
lene. Det blev endvidere besluttet at lade de tværgående limtræsdragere indfarve i samme farve som listerne 
i loftet. Karen Wellendorf har tilbudt at istandsætte Børge Mogensen stolene, så vi kan spare udgiften til en 
istandsættelse af disse stole, og indtil videre er resultatet af arbejdet særdeles pænt.  
Udkast til en seksårsplan for istandsættelse af fælleshuset blev gennemgået. 
Der vil til den kommende generalforsamling foreligge et forslag til istandsættelsen, med en prioriteret plan 
og økonomi for de enkelte arbejder. 
 
3 FORSKØNNELSESUDVALGET - STATUS 
Jan Bøgemose har indvilget i at fortsætte arbejdet, og vi håber meget på at Søren Hag ligeledes vil fortsætte. 
Gunnar Rasmussen og Merete Jørgensen tager fornyet kontakt til arbejdsgruppen. 
 
4 SUPPLEANTERS DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDER 
Det blev besluttet at drøfte dette på næste bestyrelsesmøde. 
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5 NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde 
Den 6. januar 2020 kl. 19.00  
 
 
6 EVENTUELT 
Dato for nytårskuren er aftalt til søndag den 5. januar 2020 kl. 16.00 i Fælleshuset 


