Grundejerforeningen Slettebjerget 68-95
www.nyhammersholt.dk

29.06.2017

Bestyrelsesmøde nr. 3
Mødetid og sted: onsdag d. 29.06.2017 kl. 19.00 hos Louise (83)
Tilstede: Berit, Louise, Solveig, Torsten
Fraværende: Lisbeth
●
●
●

●

●
●

●

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
○ Godkendt uden kommentarer.
Status på økonomi
○ Vi følger budgettet.
Beplantningsudvalget
○ Solveig kontakter Jens Jensen om slåning af nord- og vestskråning.
○ Græsslåning er evalueret og bestyrelsen er tilfreds med arbejdet.
Affaldssortering
○ Vi har modtaget svar fra de gule huse vedrørende brug af hakket. De vil
desværre ikke tillade at vi afprøver placering på deres trekant. Derfor
fortsætter vi med den nuværende placering, mens dialogen med Hillerød
Forsyning fortsætter.
○ Møde afholdt med Hillerød Forsyning den 22. juni. Forsyningen lovede at
afprøve brug af store sække i restaffaldscontaineren med det formål at
reducere gener fra maddiker. Vi afventer bekræftelse på aftalen.
○ Vi anvender fortsat spray for at eliminere lugt. Vi høre gerne hvis nogen
oplever lugtgener.
Evaluering af arbejdsdag
○ Tak for indsatsen ved arbejdsdagen. Alle opgaver blev løst.
Henvendelse fra medlemmerne
○ Vi anser henvendelse fra nr. 77 besvaret under punkt 4.
○ Nr. 75 har forespurgt om de må placere trampolin på fællesarealet.
Bestyrelsen kan desværre ikke tage ansvar for evt. skader og må derfor
give afslag i forhold til placering på fællesarealet.
○ Nr. 86 har bedt om tilladelse til at bygge et lille fritstående brændeskur i
forhaven foran skuret. Bestyrelsen påtænker at give tillade, forudsat der
ikke kommer indsigelser fra foreningens medlemmer inden den 15. juli.
Eventuelt
○ Der oprettes en Facebook gruppe og udsendes invitation til samtlige
medlemmer.
○ Bestyrelsen vil inviterer til sommerkomsammen den 18. august 16:00.
Sæt kryds i kalenderen. Mere information udsendes senere.
○ Vi siger farvel til Annelise Jansen og goddag til Maj-Britt Andersen i
nummer 93.
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Kalender for Slettebjerget
15.08.2017 – Bestyrelsesmøde hos Louise (83) kl. 19:00
18.08.2017 – Sommerkomsammen på højen kl. 16:00
14.09.2017 – Bestyrelsesmøde hos Torsten (89) kl. 19:00
17.09.2017 – Arbejdsdag, kl. 10-14
24.10.2017 – Bestyrelsesmøde hos Berit (68) kl. 19:00
14.11.2017 – Bestyrelsesmøde hos Solveig (86) kl. 19:00
12.12.2017 – Bestyrelsesmøde hos Louise (83) kl. 19:00
16.01.2018 – Bestyrelsesmøde hos Lisbeth (69) kl. 19:00
22.02.2018 – Ordinær generalforsamling kl. 20:00

Kalender for kommunens affaldsordning – Husk selv at bestille senest
mandag ugen før på www.hillerod.dk/affald.
13.09.2017 – Storskrald
16.10.2017 – Flishugning
25.10.2017 - Haveaffald
22.11.2017 – Storskrald
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