
 
Formand: Arne Wangel, Smakkegårdsvej 135, 2.tv., 2820 Gentofte, 2295 2668, e-mail: arne.wangel@gmail.com 

Kasserer: Erik Lund-Hansen, Bistrup Park 31, 3460 Birkerød, 4581 6037, e-mail: erlh@post.tele.dk 

 

Til bestyrelsesmedlemmer:  

Kirstine Krarup Hjortshøj, Erik Lund-Hansen, Christian Toft, Peter Beck 

Suppleanter: Peter Ole Sahl, Signe Wenneberg 

 

Bestyrelsesmøde 

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde søndag den 2. juni 2019 kl. 10. Hos Peter, Kirsebærvænget 3 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 9.september 2018 

 

4. Nyt fra formanden 

1. LAG ansøgning vedr. fremme af besøgsattraktivitet i Holløse ved etablering af besøgsrute i 

samarbejde med ’Tisvildevejen’ samt genetablering af Frugthavens karakter som 

frugtplantage nød ikke fremme, men har givet anledning til et samarbejde med ’Esrom-

Tisvildevejen’ 

2. Hjertestarter-demonstration ved Allan Lassen (gentages 23.juni) 

3. Genplantning af paradisæblehæk på fællesareal gennemført i oktober 

4. Befæstning af sti udmunding fra Blommevænget til Tibirkebro gennemført i foråret 2019 

5. På baggrund af registrering af indbrud og tyveri gav politiet tilladelse til videoovervågning  

6. TRYG foredrag om forebyggelse af indbrud ved Carsten Andersen 

7. En grundejer har henvendt sig med ønske om at erstatte hæk med fast hegn 

 

5. Nyt fra kassereren, herunder fremlæggelse af revideret regnskab  

 

6. Nyt fra vejudvalget, forårsvandringen 2019, herunder beslutning om behov for revneforsejling. 

 

7. Fællesarealet 

 

8. Generalforsamlingen 2019 – dagsorden: 

Formandens beretning (se bilag 1) 

A. Valg til bestyrelsen: Valg af kasserer (Erik); valg af et bestyrelsesmedlem (Peter B.); valg af 

suppleanter (Peter Ole og Signe); og valg af revisorer (Anders og Gert) og revisorsuppleanter 

(Niels og Hans Boll) 

B. Dato: Søndag den 30.juni 2019, kl. 14  

C. Indkomne forslag til beslutning: (frist jf. vedtægterne: 15.maj 2019): 

 a. Videoovervågning (se bilag 2) 

 b. Vedtægtsændringer (se bilag 3) 

 c. Holløse Frugthave - helhedsplan for områdets karakter (se bilag 4) 
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D. Debat 

 a. Evaluering af vejbump 

b. Indkommet forslag: ”Beplantning og biodiversitet i Holløse Frugthave. Overalt i 

landet drøftes vigtigheden af alsidig og forskelligartet beplantning, af hensyn til en 

frodig og forskelligartet natur. Vi oplever det vedkommende på generalforsamlingen 

at drøfte hvordan vi i Holløse Frugthave kan fremme denne forskellighed” 

c. Aktiviteter på fællesarealet 

 

10. Eventuelt, herunder nyt fra vandværket 

 

Mvh. Arne 


