Referat af bestyrelsesmøde
24. maj 2020

Tilstede: Anna-Maria, Steen, Henrik, Søren, Christophe, Tomas (referent)
Dagsorden:
1. Regnskab og budget, hvem vil stille op
2. Status på hjørne og asfaltering, hvad gør vi, lad os tage en runde
3. Opdatering af hjemmeside og evt. tilføjelser til Steens notat om hvis du skal bygge + Bolius side
4. tilladelse til at lave fartreduktion
5. nabohjælp skilte, hvor
6. andet

1. Regnskab og budget
Søren opstiller regnskabet i samarbejde med Tomas. Deadline: 5. juni.
Hvad skal på budgettet?
- asfaltering + hjørner
- fart-reduktions tavler + opsætning (søren undersøger tilbud på opsætning)
- renovering af dræn fra mose
2. Status på hjørne og asfaltering
Asfalten er i orden – og er betalt.
Hjørnerne er stort set i orden – bortset et problem på hjørnet af Bjørnemosevej og Bjørnedalen,
hvor der er en revne imellem den gamle og den nye asfalt. Der holdes 20% tilbage for at sikrer at
løsning er holdbar.
Undersøg hvad en ansvarsforsikring for ejerforeningen koster (Anne-Maria)
3. Opdatering af hjemmeside
Send eventuelle kommentarer til Steens skriv om at bygge hus inden d. 31. maj – til alle.
Tomas opdaterer hjemmesiden med et nyt punkt ”jeg skal bygge hus” under ”regler &
retningslinjer” herunder en FAQ som skærer lokalplanens bestemmelser up i pap.
4. Tilladelse til fartreduktion
Modtaget tilladelse til at opsætte vejledende fartbegrænsningstavler – vi sætter det på budgettet
inkl. opsætning.
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5. Nabohjælp skilte
Der opsættes Nabohjælp skilte sammen med skilte med legenden børn.
6. Andet
Dispensation for opsætning af hegn på Avlegårdsvej 2 er blevet bevilget af Gribskov kommune.
Betingelser max. 180cm højt, 60cm indenfor vejskel, beplantning udenpå inden for 2 år.
AM forslår at ændre tidsgrænsen for larmende maskiner – kommer med et forslag.

Næste møde: Søndag 2. august kl. 11 – 13 (hos Tomas)
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