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Bestyrelsesmøde den 5. august 2020 

 

Til stede fra bestyrelsen var: 

Gunnar Rasmussen  

Mia Vergo 

Henrik Dencker 

Merete Jørgensen  

Anne-Mette Andersen  

Følgende suppleanter deltog: 

Kim Jensen 

Nils Dræbye 

 

 

 

 

 

1 STATUS NY RENOVATIONSORDNING 2020  

Gunnar Rasmussen bød velkommen til Mogens Arndt, som deltog i mødet under behandling af punkt 1.  

Mogens Arndt oplyste, at etablering af de nye renovationspladser inkl. flisepladser på 6x4 meter er klar til at 

blive igangsat, og at alle tilladelser hertil er indhentet.  
Regeringen har efterfølgende meldt ud, at der skal sorteres i yderligere 5 fraktioner (farligt affald, tekstil, 

pap, glas og fødevarekartoner). Der vil ikke være plads til alle disse 5 fraktioner indenfor de planlagte pladser. 

Med en mindre ombygning af pladserne til 8x3 meter forventes der at blive plads til farligt affald og tekstil, 

mens pap, glas og fødevarekartoner kunne være husstandsnære. Gunnar Rasmussen og Mogens Arndt har 

skrevet til byrådsmedlem Jens Bertram og bedt om et møde for at høre om den politiske holdning til, hvilke 

fraktioner, der skal være husstandsnære. Helsingør Kommune arbejder på en løsning på sorteringen af affald 

i Helsingør bymidte, og løsninger for dette område kunne være vejledende for løsningen i vores bebyggelse. 

Da der er stor usikkerhed med hensyn til affaldssorteringsordningen, er beordringen sat i bero, indtil 

nærmere klarhed foreligger.  

 

2  REGNSKAB/BUDGET 2020 

Henrik Dencker gennemgik perioderegnskabet år til dato. 

 

3 FÆLLESHUS 

1. Udskiftning af gulv: Gulvet er udskiftet i det store og lille rum de to første uger i juli måned. Stor tak 

til de beboere, som har hjulpet med til dette arbejde.  

2. Maling: Lokalerne er blevet malet i begyndelsen af august 

3. El: Nødvendige arbejder er udført. 

4. Rengøring. Renell har gjort grundig rent, og alle gardinerne er blevet vasket. Også her har flere af 

beboerne været med til at gøre rent i køkkenskabe og ved gardinvask. Også en stor tak til dem. 
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4 GENERALFORSAMLING 2020 

Generalforsamlingen 2020 bliver afholdt den 25. september 2020, hvis forholdene i forbindelse med Corvid 

19 udvikler sig som forventet.  Indkaldelse bliver udsendt i slutningen af august. Dagsorden og materiale til 

generalforsamlingen er det samme som tidligere udsendt, bortset fra punktet om renovationsordningen, 

som udgår som følge af den afholdte afstemning. Da Coronareglerne skal overholdes, og da vores lokaler ikke 

er store, vil der i indkaldelsen blive opfordret til, at hver husstand kun møder med en deltager. Der vil ikke 

blive servering efter generalforsamlingen.  

 

5 NYE HUSNUMRE 

Nils Dræbye gennemgik sit arbejde med forslag til udskiftning af husnumrene i hele bebyggelsen. Der var 

enighed om, at Nils Dræbye bestiller en prøve på et metalskilt i lighed med de skilte, som vi har på 

ejendommene i dag. 

 

6 GRØNNE OMRÅDER (VEDLIGEHOLDELSE AF SELVPLANTEDE VÆKSTER PÅ FÆLLESAREALERNE)  
Mia Vergo arbejder med området og har løbende dialog med grundejerne om beplantning i fællesarealerne 

ud for de enkelte huse.  

 

7 KOMMENDE HAVEDAG 

Havedagen bliver den 11. oktober 2020. Coronarestriktionerne betyder, at vi heller ikke denne gang 

forventer have fællesspisning til frokost. Anne-Mette Andersen reserverer fælleshuset.  

 

8 LEGEHUS 

Legehuset ved Jollen 19 er blevet repareret, så det bør kunne holde til næste forår. Huset vil til den tid blive 

nedtaget. Hvis der er ønske om, at der skal opsættes et nyt legehus, opfordres beboerne til at fremkomme 

med et forslag til generalforsamlingen 2021 herom.  

 
9 YOUSEE 

YouSee har opsagt vores foreningsaftale om levering af tv med virkning fra den 30. juni 2021. Der bliver taget 

kontakt til YouSee. Bestyrelsen forventer at kunne have et forslag klar til generalforsamlingen 2021. 

 

10 BESKÆRING AF HEGN MOD KLOSTERMOSEVEJ OG SMAKKEVEJ 

GF Borupgård er af Helsingør Kommune blevet pålagt at klippe beplantningen mod Klostermosevej og 

Smakkevej. Bevoksningen havde bredt sig så meget, at den var til gene for udsigtsforholdene, og ikke 

overholdt kravene til højde og bredde. Arbejdet er udført. 

 

11 GELÆNDERE 

Merete Jørgensen oplyste, at der nu er opsat gelænder ved trappen mellem Jollen 81/83. Flot arbejde fra 

flere af beboerne. Gruppen ser på om de kan opsætte nyt gelænder ved Staget 2.  Mia Vergo følger op på 

dette arbejde. 

 

12 BYGNINGSGRUPPEN 
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Gunnar Rasmussen og Merete Jørgensen afholder møde med gruppen for at følge op på gruppens arbejde.

  

13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde: 

Den 15. september 2020 kl. 19.00  

 

14 EVENTUELT 

Mia Vergo lovede at rette henvendelse til Forsyning Helsingør vedrørende græsarealet mellem Jollen og 

Staget. Efter det store gravearbejde, er arealet meget knoldet og uens i udseende, og det bør ordnes, så det 

igen kan henligge som før gravearbejdet. 

 

 


