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Referat for bestyrelsesmøde nr. 4

Mødetid og sted: onsdag d. 15.08.2017 kl. 19.00 hos Louise (83)
Deltagere: Berit (68), Lisbeth (69), Louise (83), Solveig (86), Torsten (89)
Fraværende: ingen
Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
○ Godkendt. Ingen kommentarer.
2. Status på økonomi
○ Vi følger budgettet. Ingen kommentarer.
3. Beplantningsudvalget
○ Træ på højen ud for nr. 73
■
Træet blev beskåret tidligere på året, men de nye skud skygger igen. Bestyrelsen
anbefaler at træet fældes, senest på arbejdsdagen.
○ Fældning af træer i randbevoksning
■
Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde invitere Leif, med henblik på at få
udarbejdet et endeligt forslag der kan fremlægges på den ordinære
generalforsamling.
○ Fyrretræ i æblehaven ved det gule huse
■
De nye ejere har bedt om at få fældet fyrretræet.. Bestyrelsen er i dialog med
ejerne om fældning.
4. Affaldssortering
○ Der er installeret store sække i restaffald. Det har reduceret problemer med maddiker. Til
gengæld har der i enkelte tilfælde været vand i bunden af containerne, men det har ikke
givet anledning til problemer.
○ Vi har fået en stor 1.000 liter container til plast, hvor der nu må sorteres både hård og
blød plast i henhold til udsendte vejledning.
○ Der er reservespande til madaffald (håndtasker) i skuret.
○ I sommer har vi ikke oplevet lugtgener fra affaldet. Det tilskriver vi spray og store
plastsække.
5. Renovering
○ Revneforsegling i asfalt
■
Bestyrelsen tager kontakt til Pankas for få forseglet revner.
■
I tilfælde af olielækage fra bilen, skal der lægges kattegrus ud over oliepletten.
Kattegrus er i skuret.
○ Udskiftning af fliser på nordstien
■
Forslag forventes fremlagt i forbindelse med generalforsamlingen i 2019 - altså om
et og et halvt år - da der først vil være penge til arbejdet til den tid.
○ Nordpladsen
■
Der er i øjeblikket ingen problemer med parkering på nordpladsen og økonomien
taget i betragtning, henlægges dette projekt derfor indtil videre.
○ Et års eftersyn af flisebelægning på sydstien
■
Gennemføres i slutningen af november. Bestyrelsen håber Bo vil hjælpe med
denne gennemgang.
6. Henvendelse fra medlemmerne
○ Intet at bemærke.
7. Eventuelt
○ Facebook side
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Der er god aktivitet på siden. Vi opfordrer medlemmer, som endnu ikke har
registreret sig, til at bede om adgang.
○ Brændeskur i nr. 86
■
Naboerne i 85 og genboen i 92 har godkendt placeringen. Der er ikke kommet
andre indsigelser, derfor har bestyrelsen nu godkendt projektet.
○ Bestyrelsesposter fremadrettet, da nr. 68 er solgt.
■
Vi ønsker Berit tillykke med salget.
■
Salget af nr 68 betyder at bestyrelsen er reduceret til 4 medlemmer fra 1.
november. Derfor vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling for
at vælge et bestyrelsesmedlem og to suppleanter, således at bestyrelsen
efterfølgende kan konstituere sig med fuldtallig besætning. Mere information og
indkaldelse følger snarest.
○ Der er observeret rotter
■
Der er observeret rotter på området. Det er et stort rotteår, derfor vil vi bede jer
fjerne nedfaldsfrugt og være forsigtig med fuglefrø. Kontakt kommunen
omgående, hvis I observerer rotter.
○ Arbejdsdag
■
Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 24. september, hvor vi afholder
arbejdsdag.
■

Kalender for Slettebjerget

14.09.2017 – Bestyrelsesmøde hos Berit (68) kl. 19:00
24.09.2017 – Arbejdsdag, kl. 10-14
24.10.2017 – Bestyrelsesmøde hos Torsten (89) kl. 19:00
14.11.2017 – Bestyrelsesmøde hos Solveig (86) kl. 19:00
12.12.2017 – Bestyrelsesmøde hos Louise (83) kl. 19:00
16.01.2017 – Bestyrelsesmøde hos Lisbeth (69) kl. 19:00
22.02.2017 – 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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