REFERAT
FHF bestyrelsesmøde
9.11.2016
Til stede: Jesper, Stine, Mette og Lotte (referent)
Desuden deltog Hans fra GF i diskussionen om grønne arealer.
Grønne arealer:
Alle punkter fra den fælles gennemgang med kommunen blev gennemgået,
således at det er klart, hvad der skal ske hvor. Jesper kontakter Per Frimer
(tilsynsførende for grønne arealer) i forhold til FHFs områder, og han formidler
kontakt til kommunens entreprenør.
Beboere i området oplyses om, at man kan afhente brænde, som bl.a. ligger på
Sophie Magdelenes vej. Det skal ske inden jul, og derefter vil det blive
bortskaffet.
Legepladsen:
Arbejde for istandsættelse er i gang. Der bliver lagt sand i faldunderlaget, så der
er 30 cm. Som foreskrevet. Arbejdet forventes udført senest 1.12.2016.
Juletræ:
Juletræ er bestilt. Arrangement: søndag d. 27.11.kl. 16 tændes lysene. FHF
serverer æbleskiver og gløgg til de voksne og juice til børnene. Invitation lægges
på ebberød.dk, FB-gruppen og rundsendes til alle formænd og sættes op på
relevante steder for at nå ud til så mange af områdets beboere som muligt.
Havehuse:
FHF tillader fremover, at lejere, som ønsker at bytte havehus har førsteret til at
bytte, når et havehus bliver ledigt. Jesper administrer ordningen, ventelister mv.
Opladestander til elbiler:
Henvendelse om opstilling af lader til elbiler i Ebberød. Mette skriver svar: FHF
vil godt finde et egnet sted på FHF parkeringspladser, hvor der kan stå en
ladestander på betingelse af, at den er tilgængelig for alle. Det er op til ansøgeren
selv at søge sagen oplyst og oplyse FHFs bestyrelse om, hvordan det evt. kan
løses. FHF træffer endelig beslutning på grundlag af konkret henvendelse om
konkret placering mv.
Evt.
Elskab ved den gamle overlægebolig og æblelunden er skadet pga. Påkørsel i
forbindelse med fjernevarmearbejdet og farlig at røre ved. FHF kontakter
fjernevarmeforsyningen og beder dem reparere det. Vi går ud fra at udgiften
afholdes af dem. Jesper er kontaktled.
FHF planlægger at afholde Fastelavn 26. Februar 2016. Ønsket er at afholde det i
hallen, og det undersøges med KUC. Lykkes det ikke, finder vi et alternativt sted.
Tid og sted meldes ud på ebberød.dk og FB-gruppen i god tid. Lotte kontakter
KUC.

