
 
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 og suppleanter 

Jan W. Nielsen, Erik Lund-Hansen, Christian Toft, Peter Beck, Peter Ole Sahl, Signe Wenneberg 

 

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 6.maj 2018 kl. 10. Hos Peter, Kirsebærvænget 3. 

Til stede: Erik, Arne, Christian, Peter, Peter Ole, Signe 

Afbud: Jan 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af referent. Arne valgt 

 

2. Godkendelse af dagsorden, evt. yderligere punkter. Godkendt 

 

3. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 26.august 2017. Godkendt. 

 

4. Nyt fra formanden 

1. Opdatering vedr. kommunens behandling af ansøgning om fartdæmpning: Efter 

Vejdirektoratets endelige afgørelse af klage fra GF Dyndmosegård, Vejby, over kommunens 

sagsbehandling vedr. fartdæmpning, er kommunen nu i gang med at omlægge sin praksis i 

overensstemmelse med afgørelsen og i samarbejde med politiet. Vi har således ikke fået svar 

på vores ansøgning indgivet i november 2017 trods to rykkere, men vi må afvente ind til 

videre. Kort fortalt er det ikke længere en grundejerforening, der f.eks. ved en trafiktælling 

skal dokumentere behovet for en fartdæmpning i et sommerhusområde, men kommunen der 

skal dokumentere, hvorfor fartdæmpning afslås i et sommerhusområde. Ønsker kommunen 

en trafiktælling skal kommunen selv bekoste dette, men Vejdirektoratet finder i øvrigt ikke 

en trafiktælling i sommerhusområdet sagligt begrundet 

2. Hjertestarter - efter afslag december 2017: Indkøb ved Foreningens midler og ved 

indsamling i Holløse, eller fornyet ansøgning til Trygfonden 1.sept. 2018? Beslutning: 

Foreningen indkøber her og nu en hjertestarter til placering på Rabarbergårdens 

produktionslænge (anslået engangsudgift kr. 16.770 samt årlig udgift til serviceabonnement 

kr. 1.500). Rabarbergården har tidligere givet tilsagn om at bekoste elforbruget. Ved 

forhandling med Rabarbergården søges et bidrag til anskaffelsen opnået med 

henvisning til den øgede tryghed for Rabarbergårdens gæster (efterfølgende har 

Rabarbergården givet tilsagn om kr. 1.000 ud over elforbruget).   

3. Opstilling i oktober 2017 af mini genbrugsstation på Rabarbergårdens parkeringsplads blev 

gennemført i samarbejde med kommunen og Rabarbergården. 

4. Indbrud: Forslag om opsætning af ’Nabohjælp’ skilt ved indkørslen til ’Frugthaven’ fra 

vejen ’Tibirkebro’. Beslutning: To skilte med hhv. ’Nabohjælp’ og piktogram for ’Blind 

vej’ indkøbes og opsættes, samt mindre skilte med ’Nabohjælp’ ved sti indgangene. 
   

5. Nyt fra kassereren, herunder fremlæggelse af revideret regnskab  

Erik har tidligere rundsendt det reviderede og underskrevne regnskab for 2017 til 

Bestyrelsen. På generalforsamlingen vil Erik kun give en kort præsentation af regnskabet og 
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i øvrigt henvise til det rundsendte skriftlige regnskab for 2017. Kun ganske få har endnu 

ikke indbetalt kontingent for 2018. 

 

6. Beslutning: Foreningen skal udarbejde en privatlivspolitik jf. den ny Persondatalov 

(Ikrafttræden 25.maj 2018), samt sikre, at personoplysninger om grundejere opbevares 

sikkert, ikke mindst på baggrund af, at nogle grundejeres e-mail adresse tilsyneladende er 

’høstet’ fra en ældre rundsendelse fra foreningen. Bestyrelsen misbilliger dette og har i 

øvrigt tidligere afvist ønsker fra grundejere om at stille en liste over samtlige grundejere til 

rådighed. Foreningen har ikke tilstrækkeligt sikret grundejernes e-mail adresser. 

Efterfølgende er udkast til privatlivspolitik, som bl.a. beskriver, hvordan persondata om 

grundejere indsamles og behandles, rundsendt til bestyrelsen. 

 

7. Nyt fra vejudvalget, herunder beslutning om behov for revneforsejling og for kantsprøjtning. 

Beslutning: Revneforsejling og kantsprøjtning gennemføres ikke. 

 

8. Fællesareal, herunder Loppemarked 2018: Forslag om forberedende møde for 

grundejere, der ønsker at være stadeholdere. Beslutning: Der afholdes møde i forlængelse 

af generalforsamlingen den 24.juli for grundejere, der ønsker at være stadeholdere, 

hvor de tilstedeværende i fællesskab aftaler en række praktiske forhold omkring 

gennemførelsen af Loppemarkedet. Foreningen bekoster en udskænkning til de fremmødte. 

Et tidligere, nedstemt forslag om petanque bane på fællesarealet blev drøftet. 

Spørgsmålet om beplantning i skel mod Nordregården er foreløbig stillet i bero, idet 

ejendommen er sat til salg. 

Niels Larsen er bedt om tilbud på klipning af samtlige rabatter. Niels vurderer imidlertid, at 

forholdene i de enkelte rabatter er så forskellige og udfordrende for slåmaskinen, at det ikke 

er praktisk gørligt. 

 

9. Generalforsamlingen 2018 

A. Valg: Formand, to bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, to revisorer og to 

revisorsuppleanter 

B. Dato: Søndag den 24.juni 2018, kl. 14 (da Sankt Hans Aften er dagen før)  

C. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag om indkøb af hjertestarter  

Bestyrelsen drøftede behovet for generationsskifte og en bedre kønsfordeling i Bestyrelsen. 

Der blev nævnt to kommende hovedopgaver: 1) en vision for at gengive området dets 

oprindelige karakter som frugthave (f.eks. bebyggelsernes udformning, beplantningen og 

evt. genplantning af frugttræer i vejrabatten efter vejenes frugtnavne), og 2) en gennemgang 

af Foreningens Deklaration og vedtægter med henblik på revision, herunder i forhold til den 

vision i pkt. 1, som medlemmerne måtte blive enige om. Arne foreslog, at der dannes to 

arbejdsgrupper om hver af disse opgaver, hvori også grundejere uden for bestyrelsen indgår.  

Under evt.:  

Rabarbergårdens opfordring til at aflevere lange grene til grenhegn gentages. 

Forslag om (gen)opsætning af opslagstavle på Fællesarealet 

Peter Ole sørger for drikkevarer 

 

10. Evt., herunder forårsvandring: Rabatten ud for Valnødvænget 2 er under observation. 

Tilbygning på Blommevænget 9. 


