
Bestyrelsesmøde Jollen/Staget 

Onsdag den 24. marts 2021. Mødet afholdt som virtuelt møde. 

Til stede  
Gunnar Rasmussen 

Mia Vergo 

Anne-Mette Andersen 

Henrik Dencker 

Kirsten Kofoed 

Referat 
Godkendelse af 

- Godkendelse af samlet dagsorden til Generalforsamling 2021. Dog mangler et bilag, der vil blive 
eftersendt til bestyrelsens godkendelse 

- Dagsorden og bilag sendes til beboerne som Nyhedsbrev indenfor vedtægtens frist for udsendelse 
af dagsorden til Generalforsamling 

 

Udsættelse af Generalforsamling 

Bestyrelsen besluttede, grundet coronasituationen, at udsætte den ordinære generalforsamling 2021. 
Bestyrelsen vil løbende vurdere situationen og vil, så snart det findes forsvarligt, indkalde til 
generalforsamling. 

Skrivelse om udsættelse af generalforsamlingen til beboerne blev godkendt. Vil blive uddelt til beboerne, 
når den endelige dagsorden er klar.  

 

Bygningsgruppen. 

Bygningsgruppen arbejder ihærdigt på de punkter, der er aftalt til generalforsamlingen. Gruppens arbejde 
er naturligvis vanskeliggjort grundet coronakrisen.  

 

Fibernet status 

Der er kommet en del henvendelser til bestyrelsen angående gravearbejde m.m. på vores område. TDC har 
lovet en afleveringsforretning, når arbejdet er færdigt. Den 23. marts 2021 havde medlemmer fra 
bestyrelsen sammen med Lasse fra GEE’s, Nils Dræbye, samt repræsentanter fra TDC NET og entreprenøren 



midtvejsmøde for at besigtige det foreløbige arbejde. TDC NET indrømmer, at det er for dårligt udført. Vi 
må have tålmodighed og afvente den endelige aflevering. 

 

Grønne områder 
- Der kommer nyt fodhegn ved Jollens P-plads 
- Trappen ved Staget 2 hælder forkert. Der er kommet tilbud fra Lasse på 2500-3000 kr. Vi 

accepterer tilbuddet, og Lasse kan gå i gang med udbedring. 

 

Lamper i området 

- En del lamper i området står løst m.m. Forsyning Helsingør (FH) står for vedligeholdelsen. Søren 
Undstrup vil sammen Gunnar Rasmussen gennemgå og indberette fejl og mangler. Det vil så være 
FH, der sørger for udbedring, ligesom det også er dem, der betaler. 

-  FH har kontakt til TDC-net for så vidt angår de lamper, der er beskadiget i forbindelse med 
nedgravningen af fibernettet. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde er 28. april 2021 kl. 18.30 

 
 

Eventuelt 
- Nye beboere i Staget 22 vil modtage velkomstbrev fra bestyrelsen. 
- Staget 36 er til salg, og beboer Henrik, der er administrator af bebyggelsens Facebook-gruppe, giver 

opgaven videre. Kirsten Kofoed overtager gerne opgaven, hvis ikke andre er villige. 

 

 

For referat Kirsten Kofoed 

 


