Referat af bestyrelsesmøde den 20.05.2020 kl. 19.00 hos Kirsten
Ølgaard
Deltagere:

Pawel Bak, LV9 (PB)
Kirsten Ølgaard, MP63 (KØ)
Morten Christensen, LV58 (MC)
Kristian Michel Thorsen, HV157 (KMT)
Anna Seidelin, MP109 (AS)
Emma Nørgaard, HV91 (EN)
Nikolaj Mikkelsen, LV 60 (NM)

Afbud fra:

Daniel Sanko, HV177 (DS)

Der blev taget en præsentationstur rundt om bordet og de nye medlemmer in
spe (EM, NM og DS) blev hilst velkommen. Vi mangler korrekt mail til DS.
Action, KMT: korrekt mail til DS.

1. Valg af referent
MC påtog sig rollen som referent fra mødet.
2. Godkendelse af sidste referat.
Godkendt.
3. Økonomi.
Der indbetales flittigt kontingent og MobilePay anvendes i ca 25% transaktionerne.
Den nye proces baseret på 100% online betaling synes fortsat at være fuldt
tilfredsstillende.
4. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde
Nyhedsbrev: udsendt.
Indkøb af skumslukker: afventer evt. afholdelse af Skt. Hans bål
Info om hjertestarter og kurser vedr. genoplivning: inkluderet i seneste
nyhedsbrev.
Invitere til legepladsudvalg: gjort i nyhedsbrev. Pt. en frivillig.
Priser på græsslåning: 18-19.000 plus moms. Det blev besluttet ikke at
gennemføre i 2020 for at vurdere behovet for årlig slåning.
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Priser på flishug: ny flishugger engageret, gennemført efter påske, tilsyneladende
med godt resultat. Pris på niveau med tidligere leverandør.
Dirigent til GF: GF aflyst. Søren Biune forventes at være villig til at tage hvervet
når GF afholdes.
Mad/vin til GF: indkøbt, men uheldigvis blev GF aflyst med timers varsel.
Bestyrelsen arbejder målrettet på at nedbringe det letfordærvelige lager.
Liste over nye grundejere: leveret af KØ.
Brænde til Skt. Hans bål. Ligger klar ved foden af vulkanen.
5. Det grønne hjørne.
Kommunen vil ikke afsætte ressourcer til renovering af stier. Snarere vil stierne ad
åre blive omlagt til trampestier (græs), efterhånden som grusstierne gror til.
6. Høringssvar til kommunen vedr. Tillæg 10 til Kommuneplan 2017.
Kommunen vil overdrage et areal til andelsboligerne (Nørreskovhusene, NH) til
opførelse af en mindre maskinstation, der skal betjene NH såvel som et antal øvrige
andelsboligforeninger i kommunen. NH har allerede et mindre areal med en mindre
bebyggelse, men såvel areal som bebyggelse ønskes udvidet.
GNP beboerne på Skovgårds Alle, der bor på den sidevej hvor maskinstationen i
givet fald skal etableres, har indgivet høringssvar til kommunen med indsigelse
mod forslaget, og har anmodet GNP om at bakke op.
Bestyrelsen besluttede at bakke op. MC laver udkast til høringssvar.
Action, MC: udkast til høringssvar, Tillæg 10 til Kommuneplan.
7. Henvendelse fra
deklarationer.

kommunen

ang.

Håndhævelse/aflysning

af

Baggrund for henvendelsen samt indholdet af deklarationerne blev diskuteret. Vi
kan enten ønske deklarationerne 100% overholdt (sker ikke pt), 100% set bort fra
således at den almene byggelov gælder, eller forfølge en mellemting hvor dele af
deklarationerne håndhæves mens andre ses bort fra.
I sidstnævnte tilfælde har vi brug for en generel stillingtagen til de enkelte punkter
i deklarationerne, således at vi kan svare langt hurtigere på henvendelser fra
kommunen.
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Det blev fremført, at hvis vi vælge helt eller delvis at fravige deklarationerne, bør
det fremlægges på GF.
Action, alle: den ny bestyrelse arbejder videre med dette.
Action, PB: svar kommunen at vi tager deres spørgsmål meget seriøst og vil arbejde
videre med det. Indtil en konklusion må kommunen fortsat henvende sig til GNP
ved afvigelser fra deklarationerne.
8. Forslag om skrivning af Nørreskov Parks historie.
KØ anmoder forslagsstiller om mere konkret forslag og budget, med henvisning til
det arbejde der blev lavet ved 25 års jubilæet.
Action, KØ: svar til forslagsstiller vedr. historieskrivning.
9. Generalforsamling 2020.
Vi afventer at der kan skaffes lokaler og afholdes GF med rimeligt fremmøde i
overensstemmelse med de på et givet tidspunkt gældende regler mht. forsamling,
afstand mm.
10.

Skt. Hans bål

Vi forventer at måtte aflyse. Med mindre grænsen for forsamling hæves til mindst
500 primo juni aflyses.
Action, KMT: aflysning af Skt. Hans bål, med mindre …
Der var opbakning til fremover at bruge Sølvbryllupsorkestret (delmængde af
Furesøgarden) til Skt. Hans.
Action, KØ: info til Furesøgarden vedr. Skt. Hans
11.

Næste møde.

Bestyrelsesmøde 15.9.2020 kl. 19.00 hos MN, HV91.
12.

Eventuelt.

Selvtægt på randbeplantning langs Fiskebækvej forekommer at være begrænset
og mindre signifikant end antydet i den henvendelse vi fik.
En beboer har henvendt sig vedr. farvevalg på træbeklædning på et hus i området.
Bestyrelsen var enig i at det ikke giver anledning til aktion. Det kan diskuteres om
farven overholder deklarationerne, men da en meget stor andel af bygningerne i
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området har lyst træværk er der skabt præcedens for ikke at overholde
deklarationerne mht. farve på udvendigt træværk.

Aktionspunkter
Fremskaffe valid email til DS
Udkast til høringssvar vedr. Tillæg
til kommuneplan
Etablere videre arbejde mht.
deklarationer
Svar
til
kommunen
vedr.
deklarationer
Svar
til
forslagsstiller
vedr.
historieskrivning
Aflys Skt. Hans bål, med mindre …
Svar til Furesøgarden vedr. Skt.
Hans musik

Ansvarlig
KMT
MC

Deadline
1.6.2020
24.5.2020

Alle
PB

15.9.2020
møde)
14.6.2020

KØ

14.6.2020

KMT
KØ

(på

næste

8.6.2020
8.6.2020
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