Holte d. 26.01.2017

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag
den 17.januar 2017
Mødet fandt sted hos Per Følner. Foruden værten var til stede Benedicte Arildsbo, Preben Olesen,
johannes Larsen, Morten Stephensen og Per Hansen.
Else Lunøe, Thomas Løche Andersen, Flemming Borge, Gustav Anker Sørensen og Bo dalberg havde
meldt afbud.
1. Kontakten til Slots- og Kulturstyrelsen
Det synes som om Styrelsens udflytning har medført store forsinkelser i arbejdet, men det
er nu lykkede at få kontakt med Jesper Peter Jensen over telefonen – vi håber på bedre
kontakt fremover.
2. Rydning af det nordligste areal mellem pl.1 og fodboldbanen
Iflg plejeplanen fra 1999, tillæg til plejeplanen fra 2006 og opfølgningen senest i 2015 har
skiftende bestyrelser arbejdet på at få penge til oprydning af arealet mellem
fodboldbanen ved Parcelvej og vores bebyggelse, så det i højere grad kom til at ligne
vores øvrige fælles skovarealer.
Det arbejde blev påbegyndt lige efter nytår 2017, men var ikke mange dage gammelt før
forskellige afdelinger af Rudersdal Kommune dukkede op og krævede arbejdet stoppet,
da det lille stykke var blevet fredet i 1946 og i øvrigt var omfattet af Naturbeskyttelses
lovens §3.
Der blev etableret et møde mellem bestyrelsen og repræsentanter fra Kommunen (Natur,
Park og Miljø samt Byplan) 12.januar 2017 kl.10 :30.
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der burde have været udarbejdet en ansøgning
til kommunen, før arbejdet blev igangsat, også selvom området senere er blevet fredet af
Slots-og Kulturstyrelsen, som Bestyrelsen havde talt med om oprydningen.
En ansøgning er nu fremsendt. Vi håber på snart at få lov til at fortsætte arbejdet på
området.
3. Vedr. tagrenovering – ansøgning om tilskud fra SLKS sendt d. 30.09.16 og igen d.05.01.17
Vi har endnu ikke hørt, om vi kan få tilskud til undersøgelse af tagsten i Teknologisk
Institur i Århus, men vi blev enige om, at det fulde beløb afsættes på budgettet for 2017,
og at undersøgelsen igangsættes hurtigst efter en forhåbentlig godkendelse af budgettet.
Vi har stadig ikke fået afklaring på, hvordan fremtidige tagkonstruktioner skal udformes.
4. Vedr. Medlemskab af Byfo (Gustav)
Punktet udsættes pga Gustavs fravær
5. Planlægning af generalforsamling 2017
- Det vurderes, at der ikke vil være plads til særlige arrangementer, men der ønskes en
diskussion af bestyrelsens fremtidige rolle. Til det formål forsøges udarbejdet en
matrix, som vi ser på ved næste bestyrelsesmøde.
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Udkast til bestyrelsens årsberetning blev gennemgået. Med få tilføjelser blev den
godkendt til udsendelse til medlemmerne i slutningen af februar sammen med
dagsordenen.
6. Evaluering af den første tid med facebookgruppen
Morten fortalte, at der på nuværende tidspunkt var 28 medlemmer af den nyoprettede
facebookgruppe, men at der stadig ikke var stor aktivitet. Det er vigtigt at påpege at
facebookgruppen IKKE skal erstatte alm. mailkorrespondance til beboerne, men bare
være et kommunikationsforum for beboerne.
7. Henstilling af trailer
Preben har i en mail til bestyrelsens medlemmer påpeget, at der står trailere på
pladserne trods Lokalplanens bestemmelse vedr. disse.
Det blev oplyst, at der har været kontakt med de pågældende ejere.
8. Fastelavnsarrangementet og facebook
Opfording til at lave et fastelavnsarrangement er slået op på facebook. Måske kan der
udarbejdes en manual, der kan lette arbejdet for arrangementsgruppen.
9. Orientering fra :

-

-

Kassereren
Gartneromraadet
Kloak- og vejomraadet
Kanalomraadet
Hjemmesiden
Flemming har udprintet en oversigt over besøg på hjemmesiden i december
2016. Den viser et dagligt besøgstal på omkring 30 med et enkelt udsving på
70. Flemming overdrager arbejdet med hjemmesiden til Bo i begyndelsen af
februar.
Formanden
byggesager
huse til salg
Parcelvej 34B er til salg – ejendomsmæglerfirmaet har fået mail vedr.
fredningsbestemmelserne.

-

Andre

10. Evt.

Kommende møder
09.02.2017 hos Else
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