Referat Bestyrelsesmøde 11. september 2016
Deltager
Inge-lise Braager (IB)
Tomas Wikborg (TW)
Henrik Andersen (HA)
Anna-Maria Paamand (AMP), ref.
Kell Iisager (KI) – afbud
Gitte Bjørg (GB) – afbud

1. Bestyrelsesopgaver, hvem gør hvad
Arbejdsopgaver i foreningen og fordelingen af disse blev drøftet og fordelt mellem
bestyrelsesmedlemmerne.
2. Henvendelser
Høns & Haner
AMP rykker hønseejere på svar på henvendelse vedr. hane. HA følger op med besøg, hvis
fortsat manglende reaktion
Henvendelse fra nabo – AMP besvarer Elle – Da det har været lovligt før og
ordensreglementet er blevet skærpet, vil det være forbundet med en overgangsperiode,
frem til der kan træffes aftale med medlemmet, som har høns.
3. lokalplan
AMP har været i kontakt med kommune med henblik på at få et møde sat op med
bestyrelsen. HA, TW og AMP er bestyrelsens undergruppe på opgaven og vil stå for den
praktiske gennemførelse og kontakten til kommunen. Derudover vil der være mulighed
for at trække på de af foreningens medlemmer, der har ytret interesse for at bidrage i
forbindelse med den konkrete udarbejdelse af lokalplanen.
4. Opfølgning på generalforsamling
Klipning af sti ved mose, KI rykker havemand.
Omdanne mose til sø.
Bestyrelsen er ikke blevet kontaktet, det forventes at forslagsstiller har et forslag og
økonomi klar til næste general forsamling
Hækkerunden og asfalteringens stand
I lighed med sidste år, vil medlemmer af bestyrelsen tage en runde på
grundejerforeningens arealer. Der vil blive afleveret en reminder i postkassen til dem som
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ikke overholder ordensreglementet eller kommunens regler
http://www.avlegaard.dk/orienteringer/Beskaering_vej_og_fortov_Gribskov_072007.pdf
Ligeledes vil gruppen bese tilstanden af foreningens veje, af hensyn til at udarbejdelse af
prioriteringsplan for asfaltering samt kontrollere om vi har vejskilte der kræver udskiftning
og reparation. HA og IB er ansvarlige for denne opgave.
Skiltning og Bump
TW undersøger muligheder.
Ikke alle ønsker en løsning med bump som i nabo grundejerforeningen. Der ses på
forskellige muligheder.
Bænksæt v mosen
Forslag stiller bedes komme med et oplæg til bestyrelsen.
OBS bænkene skal kunne flyttes aht græsslåning, men samtidig være bestandigt og robust.
Alternativt skal der befæstes under eller laves grus.
Hjerte starter
Bestyrelsen afventer forslag fra forslagsstiller.
Medlemsliste opfølgning
Jf. generalforsamling– skal mails på medlemslisten opdateres.
Der arbejdes på en operationel løsning til dette, aktion følger.
5. Næste møde
2. november kl 17.00 – Jægersborg Alle.
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