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1. Nabohjælp 
2. Genplantning på Solbærvej 
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4. Snerydning for vinteren 2013/2014 
5. Økonomi 
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Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Nabohjælp: 

Bestyrelsen har i juni indkøbt 2 nabohjælpskilte, der er blevet sat op ved 

indkørselsvejen på hhv. Solbærvej og Brombærvej. Flere grundejere har 

allerede tilmeldt sig ordningen, og bestyrelsen vil endnu engang opfordre 

interesserede medlemmer til at tilmelde sig nabohjælpordningen, da der 

er konstateret et fald i antallet af indbrud i villakvarterer med nabohjælp. 

 

 

 

 

 

 

2. Genplantning på Solbærvej: 

Som besluttet på sidste møde, har formanden endnu engang taget 

kontakt til Allerød Kommune vedr. genplantning på Solbærvej i 

indeværende år. Svaret var, at der stadig ikke er budget til genplantning 

af træer, men at kommunen arbejder på at få udarbejdet en træplant-

ningsstrategi for kommunens træer. Der vil derfor ikke blive genplantet i 

år. Bestyrelsen vil rette henvendelse igen til foråret. 

 

 

 

 

 

3. Beskæring af bevoksning mellem Brombærvej og boldbanen: 

Efter modtagelse af skriftlige svar fra de berørte grundejere har 

kommmunen nu besigtiget bevoksningen ad flere omgange, og har på 

den baggrund besluttet at foretage beskæring af denne. Da kommunen 

 

 

 

 



   Mødereferat af 24-09-2013 
  
     

 Side 2 af 2 

finder det umuligt at passe beskæringen ind i højsæsonen, hvor alt 

disponibelt mandskab laver faste opgaver på kommunens offentlige 

arealer, vil dette først komme til at foregå til vinter. Bestyrelsen har taget 

kommuens beslutning til efterretning. 

 

4. Snerydning: 

Kasseren har taget kontakt til den entreprenør, der stod for snerydning på 

vores veje den forgående vinter, for at forhøre sig om mulighed for at 

indgå en ny kontrakt om snerydning/saltning for vinteren 2013/2014.  

Kasseren fremsender ny kontrakt til underskrift inden for den nærmeste 

fremtid. 

 

 

 

 

 

5. Økonomi: 

Da der har været nogle uregelmæssigheder i forbindelse med levering af 

containere i løbet af året, har bestyrelsen besluttet, at kasseren tager 

kontakt til vognmanden via sms i ugen op til levering, således at 

containeren kan komme rettidigt. 

 

  

6. Eventuelt: 

Der var ikke noget under dette punkt. 

 

  

7. Næste møde: 

Finder sted hos Jørgen, Brombærvej 9, fredag den 13. december kl. 

1900. 

 

 

 

 

 


