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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 21. marts 2017  hos Anna Seidelin. 

Deltagere: Anna Seidelin, Kirsten Ølgård, Pawel Bak, Morten Christensen, Poul Erik Rønø, Bo 
Kalum (referent) 
Afbud fra:  Kristian Thorsen og Anni Kjeldgård 

1. Økonomi (PER). 
Kontingentopkrævning: Det vil i fremtiden også blive muligt at betale via Mobilepay, 

2. Opfølgning på GF (BK) 
1. Referat fra GF har været sendt gennemlæsning; der var ingen kommentarer og referatet 

betragtes som endeligt godkendt KT lægger referatet på hjemmesiden 
2. Vedtægtsændringer sendes til kommunen til endelig godkendelse BK kontakter komm. 
3. Fældning af to træer: Bestyrelsen forholder sig neutral til forslaget og lader beslutnin-

gen være op til kommunen. MC tager forslaget videre til kommunen 
4. Lys på det grønne område: Uklart hvor stort ønsket om lys på større dele af det grønne 

område er. Bestyrelsen støtter umiddelbart forslaget om lys på de to meget mørke, korte 
stræk, men tvivler på, at det er et generelt ønske at få oplyst større dele af det grønne 
område. Et forslag om oplysning af større dele af området kan evt. fremsættes til gene-
ralforsamling. MC tager forslaget om lys på de korte stræk videre til kommunen. 

5. Fliser på HV er omlagt for få år siden, men angiveligt er de blevet skæve igen. PER og 
BK vil gå en tur, og vurdere om kommunen skal kontaktes.  

6. Det har været foreslået at flytte containerdagen til tidspunktet for hækkeklipning. Da 
containerne altid er fyldt med de nuværende containerdage og ikke alle klipper hæk på 
samme tidspunkt, blev det besluttet ikke at flytte tidspunktet for containerdagen. 

7. Trafikforhold på HV: Bestyrelsen har set på skiltningen og finder den god. Da det pri-
mært er uden for GNP’s område problemet må formodes at være (op mod kirken) gør 
bestyrelsen ikke yderligere for nuværende. 

  
3. Grønne område (MC)  

1. Der er markvandring med kommunen 29/3 kl. 11.00 forudsat tilstrækkelig interesse fra 
ejerlaugene. MC vandrer 

2. Der har været rettet henvendelse vedrørende løse hunde på det grønne område. I den 
forbindelse kan bestyrelsen henvise til Furesø kommunes hjemmeside, hvoraf fremgår 
at hunde skal føres i snor på kommunens grønne områder.  

4. Næste bestyrelsesmøde  
 Næste bestyrelsesmøde afholdes 28/9 kl. 19:30 hos KØ 

BK 27-03-2017 
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