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Bestyrelsesmøde Jollen/Staget 

Onsdag den 29. september 2021 i Fælleshuset. 

Til stede  

Gunnar Rasmussen 

Mia Vergo 

Anne-Mette Andersen 

Henrik Dencker 

Kirsten Kofoed 

Referat 
1. Konstituering 

a. Formand – Gunnar Rasmussen, Staget 42 
b. Sekretær – Kirsten Kofoed, Jollen 41 
c. Kasserer – Henrik Dencker, Jollen 63 
d. Ans. Fælleshus – Anne-Mette Andersen, Staget 30 
e. Ans. Grønne områder – Mia Vergo, Jollen 85 

 
2. Suppleanter, deltagelse i bestyrelsesmøder. Suppleanterne inviteres med til 

bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. 
 

3. Drøftelse af Generalforsamlingens forløb. Mødet forløb tilfredsstillende med fint 
fremmøde både direkte og indirekte (fuldmagter) 
 

4. Gynge nord for Staget. Punkt 4 og 5 blev slået sammen, da begge drejer sig om vores 
legepladser i nærområderne. Kirsten Kofoed gerne sammen med Kirsten Aunel kontakter 
en legepladskonsulent for at få klarhed over vores forpligtelser og ansvar i forhold til 
inventar som fx gyngestativ og legehus. Henrik Dencker undersøger vores forsikringer 
desangående. 
 

5. Legehus. Se punkt 4 
 
 

6. Status Affaldsordning 2020. Mogens Arndt har henvendt sig til den ansvarlige for levering 
af de fælles affaldscontainere. De skulle være på vej sidst på måneden, vi afventer med 
spænding. Vi vender tilbage med mere info angående gamle affaldsbeholdere, 
affaldssortering m.m. 
 



 2 

7. Status TDC-aflevering. I følge TDC NET er de færdige med at udbedre fejl og mangler. Vi 
mener dog, at der stadig mangler at blive nivelleret en lunke ud for nr. 77. Kirsten Kofoed 
taget atter kontakt til de ansvarlige fra TDC NET. Til orientering kommer der en 
gennemgang af området om ca. et år. Fælles projekt er udbedring af roser ved Jollens p-
plads, vi afventer tilbagemelding fra Lasse. 
 
 

8. Status Fjernvarmen. Mia Vergo har sammen med F. Meyer fra Forsyning Helsingør 
gennemgået de områder, som endnu ikke er bragt i orden efter gravearbejde og arbejde 
med fjernvarmerør. FH har bestilt roser, de forventes leveret inden for kort tid. Mia blev 
bedt om at gøre opmærksom på to/tre knækkede fliser ud for Staget 26 
 

9. Foreløbige punkter til generalforsamling 2022 
a. Beboerforslag om retningslinjer for Indvendige Stern 
b. Inddragelse af fællesarealer  

 
10. GF Borupgård 

a. Forslag til etablering af frugtbuske på det åbne areal vest for Stævnen 
Vi gennemgik et forslag fra den fælles grundejerforening, GF Borupgård. Mia og 
Anne-Mette har lovet at give tilbagemelding om bestyrelsens holdning til etablering 
af frugtbuske på fællesarealet for enden af stien langs Stævnen i forlængelse af de 
allerede eksisterende æbletræer. 
Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget med følgende begrundelse: 
 
Forslaget er i strid med visionsplanens retningslinjer for de åbne græsarealer. 
Gennemførelse af projektet vil være en begyndende omdannelse af fællearealerne. 
Imødekommes forslaget må konsekvenserne være, at andre ønsker til ændret 
anvendelse/beplantning af fællesarealer, også bør imødekommes, det var for at 
undgå sådanne situationer, at der blev udarbejdet en visionsplan for 
fællesarealerne, en plan som alle foreningerne i området har tilsluttet sig. 
Bestyrelsen er endvidere af den opfattelse, at en gennemførelse af projektet Jvf. 
§11 i vedtægterne forudsætter enighed i GF Borupgårds bestyrelse. 
 

b. Beskæring af æbletræer vest for Jollen/Staget. Bestyrelsen har fra en beboer 
modtaget forslag til, at beskæring af æbletræer foretages af sagkyndig frugtavler. 
Der har i år været en ringe høst, ligesom træerne er ved at ”vokse ind i himmelen”.  
Henvendelsen er videresendt til besvarelse i GF Borupgård, der har ansvaret for 
vedligeholdelsen. 

c. Tennisbane -randområde. Egetræet står fint, efter at det blev opstammet i 
forbindelse med istandsættelse af tennisbanen. Lasse vedligeholder løbende 
hækken/underskoven vest for tennisbanen. 
 

11. Foreningens grønne områder –Status-Fremtid. 
a.  Vi havde fokus på hækken mellem vores bebyggelse og Poppelstien. Som det er 

p.t., vedligeholder Lasse indersiden og kommunen tager sig af den side, der vender 
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ud mod Poppelstien. Der er fjernet en del hyld, hvilket har resulteret i huller i 
hækken. Der er ligeledes ødelagte hegnspæle, i det trådhegn, der i sin tid blev sat 
for at angive linjen til hækken.  Vi vil bede Lasse om at komme med forslag til 
udbedring samt et overslag over udgifter.  

b. Den årlige klipning af roser blev drøftet. Der foreslås en skråklipning allerede i 
forbindelse med bioklip i januar/februar. Mia tager kontakt til Lasse 

 
12. Bygningsgruppen – Aftale nyt møde. 

a.  Kirsten sender bygningsgruppens udkast til Gunnar, der derefter aftaler en dato for 
møde med bygningsgruppen 

 
 

13. Forsøg med afrensning af fliser / Fremtidig sprøjtning af gavle. Gunnar har indhentet 
tilbud på afrensning af fliser i pergolaen ved fælleshuset. Vi tager imod tilbuddet, og beder 
firmaet om at komme med et egnet tidspunkt for udførelse.  
Der er ligeledes indhentet tilbud om behandling af fliser ved trappen ud for Jollen 81. Dette 
afventer dog udbedring af lunke, som skal foretages af Lasse. 
 

14. Næste bestyrelsesmøde. Vi har aftalt møde onsdag den 12. januar 2022, kl. 18.30. Kirsten 
Aunel inviteres med til mødet. 

 

15. Eventuelt.  
 
Der blev fastsat dato for Nytårskur i fælleshuset søndag den 16. januar 2022, kl. 16. Husk 
at skrive det ind i kalenderen. Det plejer at været et meget hyggeligt arrangement. 
 
Der er ligeledes fastsat en dato for informationsaften for nye beboere, det bliver mandag 
den 15. november 2021, kl. 19.00.  
 
 

 

 

For referat Kirsten Kofoed 
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