
Referat fra gårdrepræsentantmøde Mandag den. 20 maj 2019 

 

Fravær uden afbud Gård 3 og 11 

 

Bent bød velkommen og præsenterede den nye medarbejder Jonatan, som sammen med 

Michael skal holde vores fællesarelerer. 

 

Gårdrunde 

 

Gård 1: Carport er nu færdig. Nyt projekt i form af indkøb og opsætning af legehus, efter 

de gældende regler. Gruppe nedsat til forskønnelse af gården. 

 

Gård 2: Beskåret buske ud til cykelstien. Generel overhaling af gårdens grønne områder. 

Festudvalg nedsat. Debat omkring udsyn på og omkring cykelstierne i Fasanvænget. 

Steen teger det op sammen med Michael. 

 

Gård: 3 Ikke fremmødt 

 

Gård: 4 Ikke sket så meget siden sidste møde. Træer i gården beskåret. Overvejer 

flagstang, samt cykelstativer for enden af carport. Husk afstand så store biler kan komme 

rundt. 

 

Gård 5: Holder gårdmøde 22. maj hvor der forsøges at lægge en plan for gårdens 

vedligeholdelse. 

Er plaget af løse chaussésten i gården. Flere gårde melder om det samme problem. Steen 

ser på det sammen med Michael om det er noget vi kan lave eller der skal hjælp udefra. 



 

Gård 6: Meget få møder holdt i gården. Der bor en dele lejere i gården som har svært 

ved at komme og hjælpe med det fællesarbejde. Legeplads nu færdig. P-plads problemer 

mange holder ikke i de afmærket felter. Forsøger at skaffe pile der kan vis hvilken vej 

der bør køres i gården. 

Flere forslag kom frem om hvordan der kan laves ” stille vej ” 

 

Gård 7: Afholdt gårdmøde. Overvejer køb og opsætning af legetårn. Husk gældende 

regler. 

 

Gård 8: Planteudvalg nedsat. Revet gamle planter op og plantet nye. Græsplæne forsøgt 

sået, dog uden det ønskede resultat. 

 

Gård 9: Alle træer langs fortovet fældet Nye træer plantet halvvejs rundt. Resten plantes 

til efteråret. 

 

Gård 10: Gårdrepræsentanten havde meldt afbud. Steen fra samme gård havde følgende. 

Fællesdag inden gårdfejning afholdt hvor der blev fejet carporte og ryddet op. 

Sammenkomst hos gårdrepræsententen efter endt arbejde. Har det godt i gården. God 

gårdrepræsentant. 

 

Gård 11: Ikke fremmødt 

 

Gård 12: Gårdmøde afholdt. Går i store træk godt. Gennemsnitsalderen stiger i gården, 

kan mindre selv og køber derfor arbejdskraft udefra. God sommerfest. Efterlyste 

betalingsordning for dem der ikke gider / kan deltage i fællesdage. Flere forslag blev 

nævnt fra andre gårde. 

 



Gård 13: Gårddag afholdt. Forårsrengøring. Alle betaler 150,- kr. på år til fælles ønsker i 

gården. 

Indkøbt sandkasse til legepladsen. Lille skilt sat op på carporten ” pas på mig ” 

Også her er der løse chaussésten. 

 

Gård 14: Holdte gårdmøde i Søndags. Mange ældre i gården betaler til vedligeholdelse 

fordi de ikke kan være fysisk med. Ønske om at få et lille skur op til fælles 

haveredskaber, men mangler frivillige hænder til hjælp. 

 

Gård 15: 2 årlige gårdmøder, som gårdrepræsentanten indkalder til i god til med liste 

over hvad der skal laves i gården. God fremmøde til disse dage. Holder sommerfest. Nye 

legeplads færdig. 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Informeret omkring udfordringerne med vores mail adresser til den enkelte grundejer. 

Der arbejdes med en løsning fra bestyrelsens side. Der var god vilje til at videresende 

evt. information fra bestyrelsen til gårdens beboere indtil der kom en løsning. 

Informeret omkring aftale med you see. Gennemgik i store træk aftalen. John fra gård 6 

har fået ny aftale, gav lidt problemer i starten, men nu skulle det fungere. 

Oplyste at første varmesæson nu er gennemført med ista som sammenarbejdspartner. 

Der var en enkelt der ikke synes at tallene fra målerene og det der kunne aflæses på 

nettet stemte overens. Opfordrede hende til at selv tage kontakt til ista. 

Informeret omkring kommunens gårdvadring senere på måneden, og hvad der var 

grunden til at de kom. Bred opbakning om dette og at der var flere steder det så mindre 

godt ud. 

 



Grønne områder 

Steen var selvklart også meget glad og tilfreds med at Jonatan er ansat, og håber at de i 

fællesskab kan få fasanvængets standard op igen. 

Træfældning fortages hvor det er nødvendigt. Steen / Michael kontaktes og så vurdere de 

ud fra ønsker der kommer. Fældningen foretages efter græsslåningssæsonen er slut. 

Indkørelserne renoveres efter hvilken gård der er mest beskadiget. Afsat penge til 2-4 

gårde over de næste år. 

Asfalt er der obs på fra bestyrelsens side. Der vil blive repareret hvor der er behov. Ny 

asfalt i gårdene er med i vores langtidsøkonomi. 

Gårdfejning blev foretaget som aftalt med Hørsholm kommune, og der var stor 

tilfredshed i gårdene. 

Det er blevet besluttet at i det omfang vores 2 medarbejder har tiden til det, kan de 

hjælpe med større projektet i de enkelte gårde, mod en timebetaling på 150,- kr. pr. time 

pr. mand. Ønsker kan fremsende til Steen eller Michael. Efter endt arbejde vil 

gårdkontoen blive trukket for den brygte timer. 

Flere spurgte ind til sydstienen der er meget ujævn med huller og brønddæksler der rager 

op. 

Steen lovede at kontakte kommunen endnu en gang for at få dem ud og se problemerne. 

 

Nabohjælp 

 

Torben fra gård 13 havde information med omkring nabohjælp, som blev omdelt. Flere i 

fasanvænget er allerede tilmeldt denne ordning, men jo flere vi er jo, bedre og sværere 

bliver det for dem der vil ind, hvor de ikke er velkommen. Kan se ydeliger på Tryg 

fondens eller nabo hjælps hjemmesider. 

 

Jubilæum 2020 

 



Der blev efterlyst gode ideer til at fejre os selv når vi i 2020 har 50 års jubilæum. 

Forslag kan semdes til Bent eller Steen som så tager dem med til kommende 

bestyrelsesmøder 

 

Eventuelt 

 

Steen efterlyste behovet om nyt hjertestarterkursus. Blev enig om at han skrev et indlæg 

som lægges på vores hjemmeside. 

Flere gårdrepræsentanter roste fasanvængets Facebook side og fortalte at den var åben 

for alle der ønskede at være med i gruppen. Fortalte om et opslag omkring sommerfest, 

på boldbanen den 8. juni. 

Bent understregede at det ikke var en Facebook gruppe der var grundejerforeningens, 

men et privat initiativ og information fra bestyrelsen ikke vil blive slået op på denne 

side, fordi vi skal være sikker på at alle grundejer får evt. information der måtte blive 

sendt ud. 

 

Herefter takkede Bent for et godt møde og god fremmøde. Mødet sluttede 20.55 

 

 

 

 

 
 

 


