
Bestyrelsesmøde Jollen/Staget 

Onsdag den 28. april 2021. Mødet afholdt som virtuelt møde. 

Til stede  

Gunnar Rasmussen 

Mia Vergo 

Anne-Mette Andersen 

Henrik Dencker 

Kirsten Kofoed 

Referat 

Generalforsamling 2021 

− Generalforsamlingen er udsat og forventes afholdt den 10. september 2021. 

− Beretning, regnskab, indkomne forslag m.m. ligger på vores hjemmeside. 

− Når tiden nærmer sig generalforsamlingen, vil der blive udsendt en indkaldelse og en dagsorden 
som foreskrevet i vedtægterne 

 

Lovliggørelse af fællesarealer - Bygningsgruppen. 

Bygningsgruppens forslag vil være det primære punkt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.  

 

Vinduer i fælleshuset - Bygningsgruppen. 

Den planlagte udskiftning af vinduer mod stien bør ske nu, mens huset ”ligger stille”. Vi er i tvivl om typen. 

Skal de kunne åbnes, og hvis ja hvordan? Vi beder bygningsgruppen om at komme med et bud, så 

arkitekturen bevares. Den praktiske del håber vi Max Sørensen tager sig af. 

 

Affald status 

Vi ved p.t. ikke hvornår vores affaldstønder/Smart Line, der skal stå på de to ”stationer” på P-pladserne, vil 

blive installeret. Der er leveringsproblemer, hvilket er generelt for hele landet. Forsyning Helsingør er 

bekendt med vores situation, og de vil sørge for at koordinere, således at vores private affaldscontainere til 

rest- og bioaffald vil blive leveret, når vores fællesopsamling er klar. Vil håber på maj eller juni.  

Vi har aftalt med Lasse, at han - hvis man ønsker det - vil hente vores gamle affaldsspande /stativer og køre 

dem til Skibstrup - når den tid kommer. 



 

Fibernet status 

− Flisearbejdet er ikke færdiggjort, der arbejdes sporadisk på at rette fejl og skifte knækkede fliser, 
men det ser stadig ikke godt ud. Der er ikke aftalt dato for endeligt syn. Vi håber selvfølgelig på et 
resultat til alles tilfredshed, men der er stadig langt igen. 

− Constructel, som lægger kablerne og installerer vores bokse er ved at være færdige.  

− Der er ikke kommet en endelig dato for mulig tilslutning. 

− Kirsten kontakter Lasse angående sten i græsset.  

− Kirsten tager kontakt til diverse aktører for at få status på deres arbejde. 

 

Markise 

− Brev til Jollen 67 og Jollen 81 angående markise i gårdhaven på Jollen 67 er godkendt og vil blive 
sendt per mail til beboerne. 

 

Tennisbanen 

− Der er kommet rettelser til antal eksterne medlemmer og til forsøgsperiodens varighed, som 
besluttet på sidste Generalforsamling.  Der er ligeledes kommet justeringer af reglementet. 
Ajourføres på hjemmesiden. 

 

Grønne områder 

− Der er kommet nyt fodhegn ved Jollens P-plads. Vi opfordrer til at passe godt på det. 

− Mia indhenter tilbud hos snedker på nye gelændere ved trapper. 

− Mia og Lasse tager på havevandring i området. 

− Haveplanen følges. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

− Næste møde er 3. juni 2021 kl. 18.30 i fælleshuset. Der er også aftalt møde den 29. juni 

 

Eventuelt 

− Mia kontakter Lasse og beder ham tjekke gyngestativet i Jollen på arealet mellem 2. og 3. Stikvej 

− TDC er for øjeblikket i området for at ”finde” vores ydre tv-bokse. Som vi tidligere har skrevet, vil vi 
i en periode få adgang til FULD tv-pakke hos YouSee. Det vil være en i en kort prøveperiode, inden 
vores fællesabonnement ophører 30. juni 2021.  

 

For referat Kirsten Kofoed 
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