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Bestyrelsesmøde den 6. januar 2020 

 

Til stede fra bestyrelsen var: 

Gunnar Rasmussen  

Mia Vergo 

Anne-Mette Andersen 

Henrik Dencker 

Merete Jørgensen  

 

 

 

 

1 STATUS NY RENOVATIONSORDNING 2019 

Gunnar Rasmussen orienterede om, at der har været afholdt et møde med Forsyning Helsingør om den 

kommende affaldsordning. Der forestår fortsat en række uafklarede spørgsmål med forsyning Helsingør. 

Mogens og Gunnar fortsætter drøftelserne med Forsyning Helsingør. 

 

 

2 REGNSKAB 2019 OG BUDGET (FORSLAG) 2020 

Inden mødet var udsendt regnskab 2019 og udkast til budget for 2020. Materialet blev gennemgået og 

kommenteret. Til det næste bestyrelsesmøde skal beløb for 5 årsplan og investeringer til budget 2020 

foreligge. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at regnskabet foreligger så tidligt på året.  

 

3 FÆLLESHUS/FEMÅRSPLAN/BUDGET FOR ISTANDSÆTTELSE 

Der vil til den kommende generalforsamling foreligge et forslag til istandsættelsen af fælleshuset med en 

prioriteret plan og økonomi for de enkelte arbejder. Der arbejdes fortsat med dette.  

 

4 FORSKØNNELSESUDVALGET - STATUS 

Merete Jørgensen og Gunnar Rasmussen orienterede om et møde afholdt med Jan Bøgemose og Søren Hag 

(arbejdsgruppen). Arbejdsgruppen vil nu foretage fornyet gennemgang af ejendommene med henblik på at 

kortlægge om der er sket ændringer siden sidste besigtigelse. Arbejdsgruppen vil bl.a. fokusere på hvilke 

stern, der kræver vedligeholdelse, eller er malet med ikke godkendte farver. På generalforsamlingen i april 

vil dette arbejde blive gennemgået. 

Gunnar Rasmussen oplyste, at på den kommende generalforsamling, fremsætter en beboer forslag om 

godkendelse af maling af carportene. Arbejdsgruppen er blevet bedt om at vurdere, hvilken farve, der er den 

bedst egnede og hvordan bemalingen skal se ud, hvis forslaget om maling af carportene bliver vedtaget. Som 

forholdene er i dag, er det ikke tilladt at male væggene i carportene.  

 

 
5 SUPPLEANTERS DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDER 

Gunnar Rasmussen indkalder suppleanterne til at deltage i de kommende bestyrelsesmøder.  
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6 NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde 

Den 17. februar 2020 kl. 19.00  

 

7 EVENTUELT 

Dato for generalforsamlingen bliver fredag den 24. april 2020 kl. 19.00 i Fælleshuset.  

Dato for Katten af Tønden lørdag den 22. februar 2020. 

Festudvalget har oplyst, at de i år vælger en lørdag til at slå Katten af Tønden, da det passer bedst. De vil 

meget gerne have hjælp til ophængning af tønden, så kontakt venligst Rikke Lenschau, Jollen 27, hvis I har 

tid til at hjælpe. 


