
Referat 
FHF bestyrelsesmøde 16.5.2018 
Til stede: Mette, Lisbeth, Lotte (referent). Jesper meldte afbud. 
 
Skt. Hans 
Jesper bestiller bål plus oprydning efter bål. 
Lotte undersøger mulighed for båltaler. 
Der meldes ud på facebook, at bålet tændes kl. 20:00. Jesper tænder bålet. 
Hvis nogen har lyst til at lave en heks før bålet, så er de velkomne - og indkalder til det på facebook. 
Der vil være musikanlæg (Jacobs) til at spille op til fællessang med Midsommervisen. 
 
Hjemmeside: 
Click-a-site er ikke så hurtige, de har ikke reageret på vore henvendelser, så Lotte rykker dem.  Datea 
er bagud med betaling til webmaster - Mette rykker Datea. 
 
Grønne arealer 
Vi gennemgik opgaver med grønne arealer. Mette sætter gang i at indhente tilbud. På næste møde 
prioriterer vi opgaverne og økonomien, og sætter arbejdet i gang. 
 
Legepladsen 
vi forsøger at finde en kompetent legepladsgartner, som kan sikre korrekt lag af faldsand. Gummikant 
på gynge skal repareres. Mette undersøger hvem, der kan gøre det. Lisbeth ser på, om der er andre 
behov. 
 
Golden Days 
FHF har fået en henvendelse fra festivalen Golden Days, som i år har arrangementer i Rudersdal. De vil 
gerne afholde offentligt arrangement i Hallen søndag d. 9.9. 2018 med oplæg fra bla. Hanne Reintoft 
om historien om Ebberødgård under temaet “Historiens B-sider”. Der er desuden et musikalsk indslag 
i Kapellet. Bestyrelsen har besluttet at give tilsagn til brug af hallen til formålet, da det er et 
arrangement, som beboere i Ebberød kan deltage i. Lisbeth kontakter kontaktpersonen. 
 
Åbent Hus hos KUC 
D. 29. Maj kl. 17-19 åbner KUC dørene til en rundvisning og kaffe/kage i hovedbygningen for alle 
beboere i Ebberød. Man kan komme op i tårnet og ned i øvelsesfængselscellen. Lotte skriver opslag på 
FB nu og følger op, så snart programmet er klart. 
 
Bestyrelsesmøder 2018 
Næste møde afholdes tirsdag d. 12. juni kl. 20:00. Møderække for resten af året besluttes på næste 
møde. 
 
Evt. 

  


