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Bestyrelsesmøde Jollen/Staget 

Onsdag den 4. august 2021 i Fælleshuset. 

Til stede  

Gunnar Rasmussen 

Mia Vergo 

Anne-Mette Andersen 

Henrik Dencker 

Kirsten Kofoed 

Referat 
1. Generalforsamling 2021- Flyttes fra 10. september til fredag den 17. september kl. 19 

 

a. Dirigent.  
b. Dagsorden, der bortset fra datoen er identisk med tidligere, blev gennemgået. Grønne områder og 

havedage ønskes som punkt på kommende generalforsamlinger. 
c. Dagsorden fordeling af opgaver. Opgaver i forbindelse med GF fremlagt 
d. Materiale 

d.1. Kopiering. Henrik kopierer dagsorden og bilag samt information vedrørende GF 
d.2. Aflevering i postkasser. Anne-Mette udleverer det kopierede materiale. Alle husstande modtager 

information om mødet. De husstande, der ikke er tilmeldt mailingliste, får udleveret dagsorden 
med bilag i deres postkasse. 

d.3. Dagsorden plus bilag kan ses på hjemmesiden 

 

2. Bygningsgruppen 

Da Generalforsamlingen er flyttet til den dato, hvor vi skulle have holdt møde, udskydes mødet. Den nye 

bestyrelse indkalder. Gunnar orienterer bygningsgruppen om ændringen. 

 

3. Status renovationsordning 

Mogens Arndt har kontakt til fabrikken, der leverer de affaldscontainere, som vi skal have på 

fællesområderne. Der er stadig forsinkelse, vi kan tidligst forvente dem til efteråret. Vi fortsætter med 

vores nuværende affaldsordning. Vi orienterer, når der er nyt. Ligesom vil nok skal give grundig vejledning, 

når den nye ordning skal igangsættes. 

  

4. Status TDC-NET 
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Kirsten aftaler dato for endelig aflevering. Vi foreslår 18. eller 19. august. Mia og Kirsten vil inden gå 

bebyggelsen igennem, så vi har et overblik over de fejl og mangler, der stadig måtte være p.t. 

Der er stadig lamper, der ikke er stabile især i Jollen. Det er et problem, der skal løses mellem Forsyning 

Helsingør og TDC-NET. Søren Undstrup er tovholder på opgaven, han afventer foreningens godkendelse af 

TDC´s reetablering af fliseområderne. 

 

5. Grønne områder  
a. Forsyning Helsingør, der har arbejdet med fjernvarmerør i vores område, er blevet gjort 

opmærksom på steder, hvor udbedring er nødvendig. Der er bestilt hybenroser til Staget 26, Jollen 
5 og Jollen 7. Græsarealer med bare jordpletter udbedres. 

b. Spørgsmål til havekontrakten, hvad angår skråklipning af rosenhække.  

 

6. Alarmsystem  

G4S tilbud om alarmsystem er udsendt til beboerne. Et lignende tilbud er givet til Masten/Sprydet. 

Henvendelse på Facebook om fælles aftale for bebyggelsen er besvaret. 

 

7. Svar på henvendelser til foreningen 

Vi tilstræber at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt, eventuelt med senere uddybende svar, når 

den aktuelle sag er undersøgt. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 
− Aftales, når den nye bestyrelse er sammensat efter Generalforsamlingen. 

 

9. Eventuelt 

Nye vinduer (træ, aluminium og brudsikkert glas - med kip) i fælleshuset ud mod æblestien. Der er kommet 

ordrebekræftelse. De forventes leveret sidst på året 

 

For referat Kirsten Kofoed 
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