
Bestyrelsesmøde Jollen/Staget 
Tirsdag den 17.01.23 kl. 17.00 i Fælleshuset. 

Til stede  
       Mia Vergo 
       Anne-Mette Andersen 
       Henrik Dencker  
       Kirsten Aunel (Kirsten) 
       Kirsten Kofoed (KiKo) 
       Lars Jensen 
       Jørgen K. Hansen - afbud 
 
Referat 
 
1. Dagsordenen til generalforsamlingen 

Vi arbejdede på at færdiggøre denne dagsorden til generalforsamlingen 28. 
april 2023. 

 
2. Beretning 2022 – bilag til generalforsamlingen 2023 

Vi gennemgik beretningen og afventer de sidste afsnit, så det er klar til 
generalforsamlingen. 

 
3. Budget for 2023 – bilag til generalforsamlingen 2023 

Vi gennemgik og justerede budgettet for 2023, til generalforsamlingen. 
 
4. Femårsplan – bilag til generalforsamlingen 2023 

Blev gennemgået. 
 
5. Femårsplan fælleshuset – bilag til generalforsamlingen 2023 

Blev gennemgået. 
 

6. Prisændring Fælleshuset 
Vi drøftede kriterier for brugen af fælleshuset og blev enige om, at vi vil 
arbejde videre med emnet i forhold til både brug og pris.  

           
7. Bestyrelsen Borupgård 

Anne-Mette Andersen ønsker at udtræde af denne bestyrelse. Lars Jensen 
indtræder i stedet og vil deltage i generalforsamlingen den 23.01.2023. 

 



8. Bevoksning på skråningen langs Jollens stamvej 
Vi arbejder på at få den rette kontakt til Helsingør Kommune, da det er dem, 
der ejer den del af skoven, som er ud mod skråningen. Vi ønsker at få fældet 
de små træer, som er på vej ud over den øverste kant. Det er vigtigt, at vi får 
sikret en aftale. 

 
9. Poppelgården – ideer til handleplan 

Bestyrelsen følger debatten om planerne for grunden tæt, da vi ønsker at 
bevare vores udsigt i forhold til nybyggeriet. Vi vil derfor gerne orienteres, 
hvis nogle beboere bliver opmærksomme på planer og udtalelser, som 
cirkulerer. Vi vil i samarbejde med GF Borupgård være særdeles aktive, så vi 
sikrer bedst mulig indflydelse. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at bibeholde 
vores udsigt, samt sørge for at en ny bebyggelse ikke får indkig i Jollens huse. 
Vi er i gang. KiKo har i dag (den 17. januar) skrevet til Jan Horn, som er 
formand for Snekkersten Borgerforening, og som udtalte sig til Helsingør 
Dagblad om et eventuelt nybyggeri i 2-3 etager. Denne udtalelse kan vi ikke 
være tilfredse med, da det vil fjerne udsigten til Øresund for en del beboere i 
Jollen og forringe udsigten for de øvrige beboere med udsigt mod syd. Mailen 
blev også sendt til Helsingør Dagblad. 

      
10.  Fjerne skabe i skuret  

Vi håber, de eventuelt kan blive fjernet på en havedag, og at vi derefter kan få 
løst opgaven med at få dem kørt på genbrugspladsen. 
 

11.  Rydde op i arkivet  
      KiKo og Henrik finder en dato og rydder op. 

 
12.  Næste bestyrelsesmøde 
            7. marts 2023 kl. 19.00 

 
For referat  
Kirsten Aunel 


