
 
Referat af gårdrepræsentantmøde Tirsdag d. 24. april 2018 

 
 
Efter velkomst fra Bent gik vi videre med gårdrunden. 
 
Gård 1: Har pt. ingen gårdrepræsentant og derfor var der ingen tilstede, da Richard, som 
bor i gård 1, havde meldt afbud. 
 
Gård 2: Stille og rolig vinter. 
Holdte første gårdmøde Søndag d. 22. april 
 
Gård 3: Påtænker at etablere vejbump i gården. 
Blev mindet om, at der skal søges tilladelse  før etableringen kan begynde. 
 
Gård 4: Har første rengøringsdag søndag den. 29. april 
 
Gård 5: Er uden gårdrepræsentant og har været det længe. 
Bent fra gården fortalte, at der er indkaldt til gårdmøde Søndag d. 6 maj med henblik på, 
at få valgt en ny gårdrepræsentant. 
 
Gård 6: Afbud 
 
Gård 7: Påtænker at lave en terrasse ved den ene ende af legepladsen. 
Har hyret et gartnerfirma til, at holde buske og hække og anden fælles bevoksning 
dog ikke græsslåning som gøres af en ungarbejder. 
 
Gård 8: Møde Søndag d. 22. april hvor legepladsen igen var oppe til debat. 
Flertal vil ikke begynde, at lovliggøre de mangler der er påvist før de kender 
konsekvenserne ved ikke at gøre det. Bent tager det op med bestyrelsen på 
førstkommende møde. 
Stolpegang ved legepladsen er ikke nogen god ide, flere farlige situationer opstået, da de 
muligvis ikke står korrekt 
Pænt fremmøde til gårddage 
 
Gård 9: Carporte er fejet efter vinter samt diverse lugearbejde 
 
Gård 10: Gårdmøde Søndag d. 29. april. 
2 nye børnefamilier flyttet til gården. 
Ikke aktive ved gårddage betaler et fast beløb til fælles gårdkasse. 
 
Gård 11: Har afholdt Gløggaften samt fastelavn siden sidste møde. 
Lidt fejning og diverse af gården er det også blevet tilladelse 
 
Gård 11:  Afbud 
 
Gård 12:  Afbud 
 
Gård 13:  Gårddag 5. Maj forårsrengøring. 
Savner klipning af bed ved gavle ud til stien. 
Steen giver Richard og Michael besked. 
Løse chaussésten flere steder i gården. 



Send en mail til Steen og der vil blive kikket på det. 
 
Gård 14: Mangler gårdformand og kasserer da Jakob flytter fra gården. 
Gårdmøde 13. Maj. Fejning af carporte. Ordne stakit. Lave redskabsskur til fælles 
redskaber. Betaler til fælleskaseen hvis man ikke deltager i gårddagene. 
 
Gård 15: Afbud. 
 
Varmen: 
 
Bent redegjorde kort om vores nye varmeaflæsnings firma, Ista og de udfordringer vi har 
ved at Brunata skal aflæse målere inden Ista skal ind for, at tage gamle målere ned og 
sætte nye op. Der vil løbende komme informationer omkring datoer og adgang til diverse 
målere i husene. Håber på støtte og opbakning fra gårdformændene, såfremt der skulle 
opstå nogle situationer, der gør det svært for Ista at komme ind i husene. 
Det hele er lovet klar til den nye fyringssæson 1.oktober. 
 
Haveudvidelser: 
 
Torben fra gård 13 fortalte om deres forløb ved udvidelse af haverne. 
Hvor vigtigt det er, at det hele er aftalt på forhånd, samt godkendelser og lign er givet 
inden det første spadestik. 
Må godt kontaktes ved evt. spørgsmål. 
Ellers er det Henrik fra bestyrelsen der har ansvaret og kan svare på evt spørgsmål 
Betaling omkring det nye stykke jord og beskatning blev henvist til kommunen. 
 
Grønne områder: 
 
Steen fortalte, at fejning af gårdene blev begyndt Onsdag og Torsdag 24 og 25 april, 
da der havde været nedbrud i Hørsholm kommunes fejemaskine som vi har hyret til, at 
feje gårdene. 
Lovede dog, at hvis man senere fejede carporte ville Michael/Richard komme og hente det 
sammenfejet. Aftal med Steen når der er fejet. 
 
Der bliver endnu en runde med hjertestarterkursus. Steen laver opslag til hjemmeside, 
men sig det gerne på gårdmøderne og bed alle interesseret om at kontakte Steen. 
 
Opslag omkring petanqueturnering på hjemmesiden samt rundsendt mail. 
Tilmelding til Torben Frøberg. 
 
Husk hunde i snor og poser til, at samle op efter hunden. 
Selvom der tales og skrives meget om det, er det stadig et problem med efterladenskaber 
fra hunden. Specielt nu hvor der skal slås græs 
 
Eventuel:t 
 
Der blev forslået børne sankt hans bål som vil starte nogle timer tidligere en det ” voksne ” 
Steen blev sat på sagen. 
 
 
Grillarrangement på boldbane 16 juni kl. 13.00 alle er velkommen se opslag på facebook 
gruppen eller kontakt Rikke Gård 2 



 
Skraldespandsstativer var oppe og vende, men her har kommunen sagt nej. 
 
Bent meddelte, at i forbindelse med at Richard stopper 1.juni vil bestyrelsen holde 
afskedsreception for ham Søndag den 27 maj fra kl. 14.00 - 16.00 i Fasanreden, hvor alle 
er velkommen til at komme og sige farvel til Richard. 
Richard stopper dog ikke helt, da han gerne vil fortsætte med containervagterne, og vi 
regner da også med at han stadig bliver boende her i Fasanvænget. 
 
Næste møde blev fastsat til Mandag den. 22 Oktober. 
 
Dette referat vil blive lagt ud på vores hjemmesiden 
 
Bent takkede for et godt møde der sluttede kl. 21.10 
 
 
 
 
 
 
 
 


