
 
Referat af bestyrelsesmøde 3.7.2017 kl. 20.00 hos Tine Huus, Kystvej 29, Hornbæk.  
 
Til stede var: Tom Sørensen, Jan Frederiksen, Tine Huus og Jytte Lerche. 
Referent: Jytte Lerche. 
 
Dagsorden ifølge indkaldelse:        

 
1. Godkendelse af referat  

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12.3.2017 er godkendt og findes på foreningens 
hjemmeside. 
 

2. Administration   
Vores administrationssystem ForeningLet kører planmæssigt.  
Alle villaejere har nu betalt kontingent og vejbidrag, hvilket er yderst tilfredsstillende.. 
Ejere, der ikke er tilmeldt Betalingsservice anmodes om snarest at gøre  dette, da det  
letter foreningens arbejde. 
 

3. Økonomi 
Resultatopgørelsen for perioden 1.4 2016 til 31.3.2017 blev forelagt af Jan Frederiksen  
og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. 
Resultatet er tilfredsstillende med et underskud på kr. 73.308, hvilket har sin baggrund i en  
ekstraordinær udgift på kr. 137.781, der primært dækker asfaltering af stikvejen på Skovvej. 
Indestående i Danske Bank er pr. 03.07.2017 i alt 270.760,43 kr. 
 

      4.  Vejene 
Vejenes tilstand er god. Tom Sørensen checker løbende for evt. skader forvoldt af tunge  
køretøjer i forbindelse med byggeri m.v.og opfordrer kraftigt til at skaderne udbedres.  
Der gøres opmærksom på, at det er den enkelte villaejer, der har ansvaret for  
vedligeholdelse af græsrabatterne og det skal  pointeres, at det ikke er tilladt at anbringe 
sten eller andre forhindringer i rabatterne, da de er del af transportsystemet. 
Alle villaejere bedes tillige være opmærksom på at beskære træer og buske, der skygger for  
vejskilte og/eller hænger ud over vej og rabatter. 
Bestyrelsen henviser til bestemmelser i Vedtægterne § 3.3 og Områderegulativ § 1. 
 

4. Opfølgning på Generalforsamling august 2016   
Villa Strand. 
Intet nyt om byggeplaner for Villa Strand – men projektet følges.. 
 

5. Eventuelt 
Parkeringsregler. 
Tom Sørensen har opnået dispensation for parkering i græsrabatter, der ellers var blevet 
forbudt af Teknisk Forvaltning HK. 
Der er således ingen ændring i parkeringsreglerne. 
Nærmere oplysninger om sagen findes på foreningens hjemmeside. 
 
Husk  generalforsamling  den 20. august 2017 kl. 16.00  på Trouville. 
 


