Bestyrelsesmøde
Grundejerforeningen - Højgårdstoften
Mandag den 19/06 2019
Fremmødte:
Erik Mollerup*
Gert Petersen
Arenth Harvig
Mogens Petersen
Jesper Reichardt
*Bestyrelsesmødet blev afholdt hos

Afbud:
Dagsorden:
Pkt. A – Godkendelse af sidste referat
Pkt. B – Meddelelser af løbende sager
Pkt. C – Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)
Pkt. A:
▪

Godkendelse af sidste referat
Referatet fra sidst bestyrelsesmøde d. 26/02-19 er godkendt.

Pkt. B:

▪

▪

▪

▪

Meddelelser af løbende sager
Fjernvarmen, Kloak & Vand
Fjernvarmen er nu helt færdig med hele området omkring Højgårdstoften og de sidste veje er
ligeledes blevet asfalteret. Dog vil der ske nogle mindre rettelser Erik er i dialog med kommunen
omkring dette.
Kommunen
Kommunen har overtaget vedligeholdelsen af hele HOFOR arealet og af den grund er den tidligere
aftale med HOFOR omkring græsslåning fejlet. Tilsvarende er skellet mod stien også misligholdt for
bekæmpelse af ukrudt, Erik vil tage det hele op og afholde et møde med parkchefen fra kommunen
d. 25 juni 2019.
Ny renovationsplan er vedtaget af kommunen og vil nok først blive en realitet fra d. 01 januar 2021
eller måske senere. Bestyrelsen følger op med kommunen og vil forsøge at forhandle om en evt.
container plads ordning i foreningen.
Gartneren
Gartneren kommer og lægger de sidste fliser på de sidste 5 veje i uge 34-35.
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▪
▪

▪

▪

Såning af græs ved raftehegn på det grønne areal vil blive udført med maskine i uge 34-35.
Klipning af hæk på alle fællesarealerne vil blive udført i uge 26.
Andet:
Grundet ulykken i Ballerup har bestyrelsen fået vurderet sikkerheden på vores legeplads. Vi har nu
modtaget en rapport og der er nogle ting som skal udbedres og Jesper tager derfor kontakt til
Uniqa for at modtage et tilbud på udbedring af dette. Ligeledes vil vi tage kontakt til kommunen for
at høre deres vurdering.
Uniqa er leverandør på den nye legeplads som vil blive opstillet i løbet af sommeren, men de er ved
at ansøge om en byggetilladelse hos Kommunen før arbejdet overhovedet kan starte.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
▪ Tirsdag d. 27/8-19 hos Mogens, kl. 19:30
▪ Tirsdag d. 5/11-19 hos Gert, kl. 19:30
▪ Tirsdag d. 14/1-20 hos Arenth, kl. 19:30
▪ Tirsdag d. 10/3-20 hos Arenth, kl. 19:30
Mærkedage:
▪ Søndag d. 23/2-20 afholdes Fastelavn, kl. 10:30
▪ Tirsdag d. 14/4-20 afholdes generalforsamling, kl. 19:00
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