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Holte d. 10.06.2021

Referat af bestyrelsesmøde kl. 20, tirsdag d. 08.06.21 hos Benedicte
Afbud fra Klaus Borello og Bo Dalberg
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. El-ladestandere
Nyt om emnet – Per Følner
Der mangler stadig svar på spørgsmål vedr. etablering af ladestandere. Det blev besluttet, at Sven
undersøger om den flisekant, der findes på de fleste pladser,i juridisk forstand, skal betragtes som fortov eller
blot vise adskillelse mellem hus og plads. Sven sender desuden ansøgning om godkendelse af stander,
placeringer af samme, samt placering af målerskabe på plads 4 og plads 7 til SLKS
Per undersøger pris hos elektriker på etablering af standere af henholdsvis 1 / 5 og en hel plads.
3. Forsikring af bestyrelsen : Johannes
Johannes meddelte, at den erhvervsansvarsforsikring, vi har, er dækkende for de aktiviteter, vi har.
4. Hjertestartere – hvad siger SLKSom placering ? Sven Koefoed. Afslag fra Trygfonden (vedlægges)
SLKS har ikke svaret på vores ansøgning vedrørende placering af hjertestarter. Vi har fået afslag fra
Trygfonden på vores ansøgning om en hjertestarter, med en opfordring til at søge igen. Ansøgningsfristen er
1.sept. 2021. Vi fremsender en ny ansøgning, som vi kender svaret på i januar 2022. Til den tid håber vi også
at kende svaret fra SLKS.
5. Ny snedker – Klaus Borello
Det er ikke lykkedes Klaus at skaffe kontakt til en tømrer, der ønsker at lave/give tilbud på gårdlåger og
skodder.

6. Nyt fra Sven om Lilleskoven og Nordarealet
Sven fremlagde udspil/forslag fra Finn Jørsboe vedrørende fremtidig pleje af Lilleskoven og Nordarealet. De 2
oversigtstegninger er meget detaljerede, ligesom der er vedlagt forklarende tekst. Vi besluttede, at det vil
være nødvendigt med en grundig gennemlæsning af det grundigt udformede materiale, og med den
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tilføjelse, at vi tidligere har forsøgt at undgå at få flere birketræer i området p.gr.a. allergigener, så der bør
findes et andet forslag end det. Punktet genoptages på næste møde med henblik på, at tage forslaget op på
næste generalforsamling.

7. Orientering fra :

-

Kassereren :
Intet

-

Gartneromraadet :
o fornyelse af gartnerens kontrakt – vedlægges ?
Forslag om, at lade gartnerens kontakt løbe videre, som den er, indtil forslaget om Lilleskoven
og Nordarealet er behandlet, blev vedtaget.
Ved nedkørslen til plads 7 er beplantningen meget misvedligeholdt. Sven taler med gartneren
om en evt. genopretning. Hvad vil det koste nu, og hvad vil det betyde for gatneren fremtidige
arbejde.

-

Kloak- vand- og vejomraadet : jeg har modtaget oversigt over rørføring fra plads 1 og plads 4.
Vedlægges.
Eftersøgningen efter tegninger over rørføring/kloak bør fortsættes for, at vi er bedst muligt
forberedte til samarbejdet med kommunen i forbindelse med kommunens store klimatilpasningsprojekt.

-

Kanalomraadet :
Intet

-

Hjemmesiden :
Intet

-

Formanden :
Facebookgruppen
Der skal måske « ryddes op » i gruppens medlemmer en gang i mellem.
Oliemaling
Oliemaling og linoliemaling kan ikke længere fås hos Flügger. Til udendørs brug kan vi stadig
købe hos Beck og Jørgensen – og med 40% rabat.
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Benedicte sender mail til SLKS vedr. planlægning af det årlige møde.
Den manglende halvdel af Generalforsamlingen afholdes d. 22.9.21. dagsordenen udsendes
senest d. 06.09.22. Forslag til punkter på generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen
i hænde senest d. 15.08.21.
Gustav undersøger, om mødet kan afholdes på Jægerhuset.

8. Eventuelt

Intet

Næste møde og hos hvem ?
Vi mødes d. 25.08. kl. 20 hos Per Følner
Mødet sluttede kl 22 :45
Ref./ Benedicte
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