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Bestyrelsesmøde den 15. september 2020 

 

Til stede fra bestyrelsen var: 

Gunnar Rasmussen  

Mia Vergo 

Henrik Dencker  

Anne-Mette Andersen 

Merete Jørgensen  

Følgende suppleanter deltog: 

Kim Jensen 

Nils Dræbye 

 

 

 

 

1 GENNEMGANG AF MATERIALE TIL GENERALFORSAMLINGEN  

Gunnar Rasmussen gennemgik materialet til generalforsamlingen den 25. september 2020. På grund af 

Corona situationen vil der ikke være drikkevarer eller spisning i år. Det er vigtigt, at deltagerne kommer ind 

enkeltvis og tager plads med det samme. Stolerækkerne skal fyldes op, så vi undgår, at deltagerne skal forbi 

hinanden ved ankomst, ligesom stolene forlades i sammen rækkefølge, når generalforsamlingen afsluttes.  

 

2  RENOVATIONSORDNING 2020 – STATUS 

Mogens Arndt og Gunnar Rasmussen har aftalt et møde den 24. september 2020 med Bestyrelsesformand 

Jens Bertram og Direktør Jacob Brønnum.   Grundejerforeningen ønsker en afklaring af hvorledes de 10 

affaldsfraktioner skal fordeles på hhv. de enkelte husstande, centrale affaldspladser eller andet. Der er en 

stor besparelse for Forsyning Helsingør, hvis vi etablerer 2 centralt placerede pladser. Grundejerforeningen 

ønsker en polisk tilkendegivelse om, hvorvidt forsyning Helsingør Forsyning vil medvirke økonomisk til denne 

løsning. 

 

3 BYGNINGSGRUPPEN 

Bygningsgruppen vil fremlægge deres iagttagelser på den kommende generalforsamling. 

 

4 GELÆNDERE I BEBYGGELSEN 

Mia Vergo udleverede oversigt over de steder, hvor gelændere kræver udskiftning eller opsætning. Det blev 

aftalt, at hun indhenter tilbud på arbejdet. 

 

5 FORSØG MED FLISERENS 

Flere steder i bebyggelsen er fliserne meget angrebne af belægninger, og specielt udfor Staget 28-32 er 

flisebelægningen meget angrebet. Gunnar Rasmussen oplyste, at han havde fået et tilbud fra 
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Algekompagniet på afrensning, behandling og imprægnering af dette område for kr. 6.600. Det blev besluttet 

at lade arbejdet udføre.  

 
6 NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste møde afholdes efter generalforsamlingen og indkaldes af den nye bestyrelse. 

 

7 EVENTUELT 

Nils Dræbye viste det husnummer metalskilt, han havde bestilt efter aftale på det seneste bestyrelsesmøde. 

Skiltet blev godkendt. Nils Dræbye mangler at tjekke om hullerne passer til alle eksisterende skilte på husene. 

Pris for 70 skilte inkl. rustfri skruer er kr. 7.500. Bestyrelsen godkendte indkøb af skiltene, når de udestående 

spørgsmål er afklaret. 

 

 
Datoer:  

Generalforsamling den 25. september 2020 kl. 19.00 

Havedag den 11. oktober 2020 kl. 9.30 


