Fælleshusforeningen
Referat
17.8.17

Til stede: Mette, Jesper, Lotte (referent). Afbud fra Stine.
Dagsorden:
1. loppemarked
God interesse.
regler sendes ud til alle med stand:
Man må sætte en stand op en time før åbning, dvs. Kl. 10. Alle med en stand bidrager til
at rydde op kl. 15. Alle skal være ude senest kl. 16.
Vi hænger flere plakater op forskellige steder. Folk med en stand må også gerne bidrage
med at udbrede kendskabet.
2. økonomi
statusrapport ser fin ud, ingen overraskelser.
Et medlem af FhF har restancer. Datea arbejder med bestyrelsen på at få det afklaret.
Mette bedt Datea få bragt orden i nye fordelingstal og korrigere opkrævninger jf. Nye
fordelingstal. Det drejer sig om tre ejendomme.
Betaling for Rikke (webmaster) og Morten (hallen) er også på plads.
Penge til overs fra renovering af legeplads.
3. Evaluering af arbejde på legepladsen
arbejdet er udført ifølge aftalen. Der kunne godt bruges et par kærlige hænder til
vedligeholdelse af pilehytter etc. Vi opfordrer interesserede til at melde sig på FB.
4. Grønne arealer – ny kontrakt
Kontrakten med nuværende entreprenør udløber januar 2018. En ny entreprenør skal
findes og kontrakt forhandles. Møde med Grundejerforeningen om fælles aftale.
Kriterier skal beskrives. FHf holder ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag 7.
September kl. 20 for at vedtage kriterier for ny kontrakt.
Vi bestiller tilbud på at fjerne vildskud i buske nedenfor overlægeboligen v.
Busstoppestedet og evt. kratrydning af birkelunden nord for BSV. 62. Jesper indhenter
tilbud.
5. Nyt fra KUC
intet nyt. Lotte Følger op.
6. Evt.
Mette: fodboldmål på Labyrinten – hvem ejer dem FHF eller GF? Afventer svar fra GF.
Vi har skrevet til Rudersdal kommune og udtrykt undren over, at vi ikke er blevet hørt i
forhold til overdækning af cykelparkering Sophie Magdelenes Vej 2E-F.
Jesper følger op på klipning af hæk ved Kobberbrønden.
Havehuse – flere på venteliste.
Elskabe ved æblelunden er nu udskiftet.

