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Bestyrelsesmøde Jollen/Staget 
Tirsdag den 07.03.2023 kl. 19.00 i Fælleshuset. 

Til stede  
       Mia Vergo 
       Anne-Mette Andersen 
       Henrik Dencker  
       Kirsten Aunel (Kirsten) 
       Kirsten Kofoed (KiKo) 
       Lars Jensen 
       Jørgen K. Hansen – afbud 
 
 

Orienteringspunkter 

 
 

• Generalforsamlingen 
Der er indkommet et forslag fra en beboer, om at få sået/plantet flere 
blomster i vores græs for at fremme biodiversiteten. Vi drøftede denne 
problematik og arbejder videre med forslaget. 

 
• Poppelgården 

I samarbejde med Borupgård Grundejerforening følger vi Poppelgårdens 
fremtid meget nøje. Lige nu er der ikke nogen aktuelle planer om, hvad der 
skal ske med grunden og bygningerne. 
 
Vi drøftede problemerne vedr. træerne, som tager vores havudsigt. Der er for 
ca. 4 år siden indgået en aftale mellem Bane Danmark og Borupgård 
Grundejerforening om, at Bane Danmark skulle fælde træerne i nærmeste 
fremtid. Vi følger op på denne aftale.    

 
• Veje og vejfond 

Vi behandlende henvendelsen fra Jollen 67 - vedrørende det meget vand, som 
ligger på vejen ved deres carport. Vi har anmeldt skaden til kommunen, da det 
et er et kommunalt anliggende. Dernæst vil vi undersøge om vores pumpe 
kører, som den skal. Pumpen er etableret for at afhjælpe problemet med en 
kilde, som løber gennem vores område. Vi vil samtidig være opmærksom på 
problemet, når vi på et tidspunkt skal have ny vejbelægning.  
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• Affald 

Der er et problem med en af vores containere i Jollen, der ikke lukker, som 
den skal. Vi er opmærksomme på, at der er en fejl på en krog, som skal 
udbedres.   
 

• Graffiti  
Vi forsøger endnu engang at kontakte kommunen, i håb om at de vil fjerne 
graffitien ved indkørslen til Jollevejen, som de har meddelt os, at de ville.  

 
• Næste møde den 18. april kl. 17.30 i fælleshuset 

 
 

• Eventuelt 
           Droner 

Den 6. marts om natten fløj en drone over vores område. Der er ingen grund 
til bekymring, det var Forsyning Helsingør, som bruger droner til at 
termografere deres fjernvarmenet for eventuelle varmeudslip. Det gør de ved 
nattetid, da det er det mest effektive tidspunkt. Helsingør Forsyning har 
bekræftet dette. De har meldt det ud på Facebook og i dagspressen, men 
havde ikke fået det oplyst på deres hjemmeside, hvilket var en fejl. De vil flyve 
i området et stykke tid endnu.  
 

           Borde 
           Der er nu indkøbt nye klapborde til fælleshuset. Et par stykker af de 
           gamle er sat i skuret, så de kan bruges til udendørsarrangementerne.   
 
 
 
 
 

 
For referat  
Kirsten Aunel 
 

 


