
Referat af fællesmøde torsdag den 15. juni 2017 kl. 20.00 
 
Tilstede: Hus 1, 3, 4, 9, 13, 16, 23, 25 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
Helge vælges til ordstyrer. 
 
2. Referent og tonemestre 
  
Hus 1 tager referat, mens hus 23 agerer tonemester. 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen godkendes. 
 
4. Godkendelse af referat 
  
Godkendelse af referat af fællesmødet onsdag d. 17. maj 2017. Referatet godkendes. 
 
5. Punkter til beslutning 
 
Ny vandforsyning til får og køkkenhaver. Det besluttes at vælge model 1 (Jvf. Fællesmødebakkanal 16. 
maj) i forhold til etablering af vandhane ud til fårene.  
 
6. Punkter til debat 
 
a) Hus 3 tilbyder sovesofa til tv-rum og foreslår indkøb af ny ikea sofa – anslået pris 5.000 kr. (jvf s. 6 i 
fællesmødebakkanalen). Det generøse tilbud om sovesofa modtages med glæde. Der fremføres et 
behov for bevare et antal løse madrasser, samt at mad i udgangspunktet holdes ude af TV-stuen. Det 
besluttes at sofaen stilles op i TV-rummet ind til forslaget kan besluttes ved næste fællesmøde.         
 
b) Indkøb af kantrenser (7.990 kr.) og græsslåmaskine (750 kr.) v. Vedligeholdelsesgruppen. Det 
fremføres om der er nok plads til nyt maskinel. Det diskuteres om kantrenseren kan komme til at skade 
asfalten. Henrik finder ud af om man kan leje en kantrenser til brug ved næste arbejdsweekend og se 
om den fungerer efter hensigten.         
 
7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver 
 
Sara orienterer om status på salg af gården. Der har været åbent hus d. 11/6 med efterfølgende briefing 
af Gårdgruppen. Deadline for bud på stuelejligheden er d. 30/6. 
 
Henrik orienterer om aftale med bestyrelsen om købsbetingelserne for Gårdens 1. sal.   
 
8. Eventuelt 
 
Ny cykelsti Humlebæk-Nivå. Flemming orienterer om Fredensborg kommunes plan om at etablere en 
cykelsti mellem Nivå og Krogerup. Et af de tre forslag involverer en afalteret sti langs Bakkens 



vestrække. Kommunen træffer endelig beslutning om stiføring i september 2017. Bestyrelsen tager 
kontakt til Kim og Mikael H og Suzan med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe omkring sagen.           
 
 
 
 
 


