Grundejerforeningen Svaneparken(Ebberød)
Bestyrelsesmøde 1 – 17/18, Tirsdag den 02. Maj 2017 kl. 20:00 hos Bo.
(afholdt hos Hans)

Tilstede: Hans, Keld, Bo
Afbud: Morten
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Opsamling på Generalforsamling 2017
Referatet blev gennemgået og justeret på mødet. Det skal underskrives jf.
Vedtægterne af hele bestyrelsen. Bo sender referatet til Keld, der processer
underskrivningen.
Grundlagspapiret fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
Omkring mulighederne for et fælles lokale: Keld orienterede om det aktuelle. Der
er tilsyneladende nogle beboere fra Ebberød, der på eget initiativ har henvendt
sig til kommunen desangående.
Internt i bestyrelsen: Det undersøges hvilke muligheder, der er for selv at bygge
eller lignende. Keld spørger Axel Bredsdorff fra Lokallisten i sin egenskab af
formand for ”Byplanudvalget”.
Efterfølgende har vi modtaget en henvendelse fra FHF´s bestyrelse omkring vores
beretning. Punktet blev behandlet under punkt 4.
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3. Overdragelsesaftale ”Rudersdal Forsyning”
• Keld og Bo gav en aktuel status
• Projektet er sat i gang. Når TV-inspektionen er overstået, så skal der være et
møde med Jens Friberg og Jane Heller om sagen i sin helhed, teknisk og
juridisk. Keld arrangerer mødet.
4. Status på faste - og ad hoc arbejdsområder:
Administration
Der foreligger et forbedret forsikringstilbud igennem Datea. Tilbuddet
tiltrædes
Hjemmeside
• Bestyrelsen står ved sine formuleringer i generalforsamlingsberetning vedr.
ejerskab af hjemmesiden. Vi mener fortsat et fælles ejerskab er det rigtigste
og mest naturlige. Bestyrelsen tager dog nuværende situation vedr. ejerskab
til efterretning og er fortsat indstillet på at dække 50% af udgifter hertil
Kontaktrådet - kontakt med kommunen
• 3. Møde i Projektgruppe om ”Samarbejde og naboskab”, den 7. Juni, herunder
GF’s deltagelse i ”Loppemarkedsdag” 26/26. Aug). Keld havde fremsendt
referat på forhånd.
Grønne områder og veje
• Elektronisk validering af vejlængder ( v/Bo)
Dette udestår. Bo validerer vejlængder til næste gang.
• Plan for trafiksikring af SMV - oplæg fra ”Dines Jørgensen”
Processen blev drøftet.
• Orientering fra kontaktrådsmøde 30. Marts om trafiksikkerhedsløsninger på
BSV/busvej.
Orienteringen blev taget til efterretning. Keld sender sit opsamlingsnotat til
vejafdelingen
• Orientering om og evt. deltagelse i Kommunal fartkampagne ”Sænk farten”
Uge 32.
Mulighed for at deltage i kampagnen blev drøftet. Keld arbejder videre med
det.
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• Drøftelse af grundlag for kommende aftale om ”grøn vedligehold”
Hans vender tilbage til sagen, når der har været gennemført en fælles
gennemgang.
TV-kabelløsning / lyslederforbindelse i Ebberød
• Hans vender tilbage til sagen på et kommende bestyrelsesmøde.
5. Bekræftelse af dato næste bestyrelsesmøde - mandag den 12. juni 2017 hos
Hans
Bekræftet.
6. Evt.
Der forelå en sandkage til mødet – ved en beklagelig fejl fik Keld ikke resterne
med til Morten. Ak hvor synd! J
Mvh /Keld og Referat : Bo
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