PARCELGÅRDENS RÆKKEHUSE

Holte, d. 30.06.2016

Bestyrelsen
Referat af bestyrelsesmøde
15.06.16 hos Benedicte

Tilstede var, foruden værtinden, Preben Olesen, Johannes Larsen, Else Lunøe, per Følner, Morten
Stephensen samt Per Hansen som referent.
Der var afbud fra Gustav Anker Sørensen, Thomas Løche Andersen, Flemming Borge og Bo
Dalberg.
Endelig dagsorden var udsendt d. 12.juni 2016.
Dagsordenens punkt 1: Skodder og skoddedøre – svar fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Per Følner har stillet forskellige spørgsmål til SLKS vedrørende skodder og skoddedøre samt
porterne til gårdene. Vi har ønsket et møde med SLKS her i bebyggelsen forud for manualarbejdet
for at kunne tydeliggøre vores ønsker og problemer.
Jesper Jensen kan desværre ikke afse tiden før sommerferien.
Dagsordenens punkt 2: Placering af el-stik til opladning af el-biler.
Per Følner og Preben Olesen har arbejdet med flere modeller for at kunne tage hensyn til de
enkelte pladsers størrelser, behov og parkeringsvaner.
Der rejser sig mange spørgsmål i den forbindelse, og det besluttedes at arbejde videre med
materialet i løbet af efteråret. Det udarbejdede materiale blev uddelt og vil blive udsendt til de
fraværende bestyrelsesmedlemmer.
Dagsordenens punkt 3: Tagrenovering – svar fra Slots- og Kulturstyrelsen
Per Følner redegjorde for de principper, der lægges til grund for tagrenoveringer, isæt på fredede
bygninger. Kravene til isolering medfører, at taget bliver 8-10 cm højere end det eksisterende.
Denne højdeforskel kan afhjælpes, hvis en hel husrække vælger at udskifte tag samtidigt.
Det må forventes, at en del af tagene skal fornys inden for de næste 5 – 10 år.
Per Følner forventer, at Styrelsen vil kunne acceptere den i det omdelte materiale beskrevne
fremgangsmåde til tagomlægning. Denne løsning er billigere og ifg. Per Følner ligeså god.
Også de overvejelser må afvente en afklaring af Styrelsens kapacitet.
BYFO´s brev desangående af 15. juni vedlægges referatet.
Bestyrelsen håber at få større klarhed over disse områder i løbet af efteråret.
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Dagsordenens punkt 4. tyverisikring af døre og vinduer.
Per Følner udtræder af det arbejde, og Morten fortsætter med at være opmærksom på
mulighederne, idet SLKS har bedt os om ideer og forslag.
Dagsordenens punkt 5: Medlemskab af BYFO.
Gustav forelægger sin indstilling herom på næste møde.
Dagsordenens punkt 6: Gartnerspørgsmål – Else.
På forespørgsel har gartneren givet følgende tilbud:
Fællesklipning af yderhække: 55 kr.pr løbende m. pr. gang = 1353 m x 55 x 2 = 148.830 kr.
Punktet blev opgivet.
Partiet mellem fodboldbanen og garagerne på pl.1 vil kunne ryddes og ordnes for ca. 40.000 kr.
Der var enighed om at invitere Styrelsen til at se på sagen, da det område også er omfattet af
fredningen. Benedicte skriver til Styrelsen med anmodning om, at området besigtiges af en
landskabsarkitekt for at få det bedst mulige resultat.
Hækken for enden af Grønningen har det stadig skidt, men det skønnes, at der ikke kan gøres
meget mere for at bringe den i vækst.
Dagsordenens punkt 7: Forslag til reparation af vejskilte.
Grundejerforeningen kvitterer for modtagelse af tilbud fra firma, der vil reparere/renovere
vejskilte og husnummerskilte – pris 32.000 kr.
Visse detaljer skal undersøges, inden man går videre med sagen. Punktet tages op på næste
møde.
Dagsordenens punkt 8: Oplæg vedr. facebook-gruppe for Parcelgården.
Bo og Morten har modtaget positive reaktioner på forslaget – arbejdet fortsætter.
Dagsordenens punkt 9: Orientering.
Kassereren: budgettet overholdes.
Kanalområdet: kanalen trænger meget til oprensning. Gustav skriver til kommunen.
Hjemmesiden: Flemming ønsker at blive fritaget for jobbet ved udløbet af denne periode. Der skal
så findes en afløser.
Formanden: Renovering af el- tavle, der er tilknyttet stibelysningen. Vi venter på tilbud fra
elektrikeren.
Sommerfesten d. 5.6. var en succes. Der er billeder på hjemmesiden. Tak til arrangørerne.
Der er pt 3 huse til salg.

2

Formanden nævnte, at der bør arbejdes på en entydig placering af haveskurene.
Dagsordenens punkt 10: Eventuelt.
Ingen bemærkninger
Kommende møder: 22.09. hos Gustav og 22.11. hos Per Følner
Mødet sluttede kl.22:30
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