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Bestyrelsesmøde den 11. marts 2020 

 

Til stede fra bestyrelsen var: 

Gunnar Rasmussen  

Mia Vergo 

Anne-Mette Andersen 

Henrik Dencker 

Merete Jørgensen  

 

Følgende suppleanter deltog: 

Nils Dræbye 

Kim Jensen 

 

 

 

 

1 STATUS NY RENOVATIONSORDNING 2019 

Gunnar Rasmussen oplyste, at der er modtaget 2 tilbud på etablering af en nedgravet renovationsløsning. 

Prisen er i begge tilbud ca. 500t kr., som er væsentlig dyrere end oprindeligt estimeret, hvilket primært 

skyldes, at affaldsmængden i mellemtiden er opjusteret. Arbejdsgruppen har derfor set på andre 

løsningsmodeller, og fundet et anlæg over jorden, som ligner den nedgravede løsning. Denne løsning 

kommer til at koste ca. 181t kr., og foreningen har opnået de nødvendige tilladelser fra Helsingør Kommune 

og Miljøstyrelsen til at etablere disse anlæg. Samtidig har arbejdsgruppen fået bekræftet fra Forsyning 

Helsingør, at hvis vi etablerer fællesanlæg, kan ingen beboer få særskilt ordning med affaldshåndtering til 

papir, småt pap, plast og metal.   Mogens Arndt vil på den kommende generalforsamling give en redegørelse 

for sagen. 

 

2 DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 2020 

 Dagsordenen godkendt. 

 

3 FLYTNING AF GENERALFORSAMLING 2020 

På grund af Corona-virus situationen har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamling 2020 indtil 

videre. Når situationen er bedret, vil der blive indkaldt til generalforsamling. Situationen vil blive revurderet 

i slutningen af april.  Bestyrelsen besluttede, at arbejder vedrørende fælleshus 2020 iværksættes, da 

udgifterne allerede på generalforsamlingen 2019 er medtaget i femårsplanen for fælleshuset. Bestyrelsen 

sørger for, at der omdeles meddelelse om udsættelsen til alle. Dagsorden med alle bilag bliver indlagt på 

hjemmesiden.  

 

4 BYGNINGSGRUPPEN - STATUS 
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Merete Jørgensen oplyste, at bygningsgruppen har afholdt møde og har besigtiget området og 

ejendommene. Arbejdet skrider planmæssigt frem. 

 
5 BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER 2020 

Bestyrelsen: 

Merete Jørgensen genopstiller ikke  

Mia Vergo, Anne-Mette Andersen, Henrik Dencker og Gunnar Rasmussen genopstiller 

 

Suppleanter:  

Nils Dræbye genopstiller ikke  

Kim Jensen genopstiller 

Merete Jørgensen opstiller. 

 

6 NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde: 

Den 17. april 2020 kl. 19.00  

 

7 EVENTUELT 

Mia Vergo afbestiller mad til generalforsamlingen.  


