
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  19.03.2014	  

Alle	  bestyrelsesmedlemmer	  bortset	  fra	  suppleanter	  var	  til	  stede.	  
Følgende	  punkter	  var	  på	  dagsordenen:	  

	  
1.	  	  Tisvilde	  Anlægsgartneri	  A/S	  (Brian)	  afhenter	  grene	  uge	  24.	  (Fra	  10.juni)	  
	  

2.	  	  Bestyrelsen	  vil	  på	  generalforsamlingen	  foreslå	  at	  grene	  bliver	  afhentet	  uge	  43.	  (Fra	  20.oktober)	  
	  
3.	  	  Brian	  (Tisvilde	  Anlægsgartneri	  A/S)	  undersøger	  vejenes	  tilstand	  i	  april,	  og	  kommer	  med	  prisforslag.	  	  

Linde	  Alle	  er	  i	  meget	  dårlig	  tilstand.	  
	  
4.	  	  Johnny	  tager	  kontakt	  med	  ejeren	  hjørnet	  af	  Pile	  Alle	  28/Elme	  Alle,	  vedr.	  hæk,	  der	  gror	  ind	  i	  rabatten,	  og	  

formanden	  tilskriver	  ejeren	  af	  Linde	  Alle	  14	  vedr.	  hæk.	  
	  
5.	  	  Formanden	  tilskriver	  kommunens	  Trafik-‐	  og	  miljøudvalg	  vedr.	  	  

Ensretning	  af	  Poppel	  Alle,	  	  
fartbegrænsning	  på	  Villingerødvej	  og	  	  
dræn	  på	  Mølle	  Alle.	  

Vi	  har	  ikke	  fået	  tilladelse	  til	  spejle	  på	  vejene.	  
	  
6.	  	  Frede	  undersøger	  om	  Cafe	  Rose	  er	  åben	  til	  vores	  Generalforsamling	  den	  4.maj.	  

	  
7.	  Frede	  skriver	  indkaldelsen	  til	  Generalforsamling,	  og	  nævner	  dato	  for	  bortkørsel	  af	  grenaffald	  og	  gør	  
opmærksom	  på	  foreningens	  hjemmeside.	  Formanden	  fotokopierer	  indkaldelsen	  og	  Willy	  sørger	  for	  

udsendelsen.	  
	  
8.	  Indkaldelsen	  til	  Generalforsamling	  vil	  indeholde	  forslag	  til	  reduktion	  af	  vejbidrag	  med	  kr.	  300,	  og	  

forhøjelse	  af	  kontingent	  med	  kr.	  100.	  	  
	  
9.	  VANDVÆRK:	  Tekst	  til	  indkaldelsen	  til	  Generalforsamling:	  Generalforsamlingen	  konstaterer	  at	  det	  er	  

bestyrelsen	  der	  af	  sin	  midte	  udpeger	  en	  repræsentant	  til	  vandværkets	  bestyrelse.	  
	  

10.	  Valg	  til	  bestyrelsen:	  
På	  valg:	  	  Peter	  Falk.	  	  	  	  Modtager	  genvalg	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Johnny	  Tikotzki.	  	  Modtager	  genvalg	  

	  
Bestyrelsen	  består	  derudover	  af:	  Frede	  Mølgaard,	  Christian	  Albertsen	  og	  Steffi	  Schûren,	  	  
Samt	  bestyrelsessuppleanter	  Søren	  Jensen,	  Birke	  Alle	  2,	  og	  Kirsten	  Skovgaard,	  Pile	  Alle	  16.	  

Willy	  Petersen	  er	  revisor,	  Marilou	  Ebner	  er	  revisorsuppleant.	  

Referat	  v/Steffi	  Schüren	  


