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Deltagere: 

Bestyrelsesmedlemmer: Kate Jacobsen – Dennis Møller – Kris Kristensen – Peter Hauch – Peter Larsen. 

Suppleant: Ole Madsen. 

Kasser: Anne Møller. 

Afbud: Bestyrelsesmedlem Christian Laursen 

Formand Kate Jacobsen: 

Pandehave Å er blevet renset efter adskillige henvendelser til Kommunen herom, og det blev drøftet at Åen 

nu kun oprenses to gange om året mod tidligere 4 gange om året, og risikoen for tilstoppelse og 

oversvømmelse blev nævnt men dette med bemærkning fra Peter om at oversvømmelse i givet fald kun vil 

ske ind over det fredede område efter de mange forhøjelser over de seneste 11 år af Åens vestlige 

kronekant. – Det blev aftalt at Kate tager sagen op med kommunen. 

Der er kommet et ønske fra G/F Fuglevangen om at vores G/F tilslutter sig en ordning om afhentning af 

haveaffald. Det blev enstemmigt konkluderet at dette vil kræve nogle nærmere sonderinger i bestyrelsen 

da kun vores ene afdeling er knyttet sammen med G/F Fuglevangens område som er samlet mens vi har 3 

separate afdelinger fuldt adskilt  

Det blev oplyst at Gribskov Grundejerforbund Øst & Vest som er en gruppering af Grundejerforeninger er 

fusioneret til en samler enhed under navnet Gribskov Landliggerforbund. 

Formand Vej & Sti (plus skel og overfladevand) Peter Hauch. 

Regnskabet for det store vandprojekt ved lavningen af Solbakkevej frem til Pandehave Å blev forelagt og 

behandlet. Under arbejdet blev det besluttet at udvide opgaven med fast rør 30 m mod øst på Solbakkevej 

hvor vand fra vejen oversvømmer grundene SBV 39 – 41 – 43, og der blev fremlagt foto af situationen på 

det sted ved oversvømmelse.  

Kommunens indsigelser mod opgavens løsning i modstrid med de tidligere drøftelser med kommunen blev 

drøftet, og det blev besluttet at imødekomme kommunens ønske om en alternativ placering af faskine og 

diverse dertil knyttede ekstraopgaver fo at belyse nedsivningsevnen på stedet.    

Dennis Møller. 

Hjemmesiden kom igen op til drøftelse omkring funktionalitet og mulige forbedringer.  

Vores server konfiguration blev drøftet knyttet til spørgsmål om hvordan vores server konfiguration 

hænger sammen med vores e-mails. 

Det blev drøftet kort at Christian overfor Dennis har bragt op spørgsmålet om 2 faktor godkendelse knyttet 

til vores mailkonto.   

Regnskab – Anne  

Anne havde på forhånd fremsendt opdateret regnskab som blev gennemgået med fokus på afvigelse. 
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Peter L mente at prisen vi betaler Cph Plus for bogføring og generel assistance er for høj i betragtning af det 

ringe antal posteringer. Anne og Peter H nævnte i den forbindelse at opgave også omfatter indskanning af 

bilag, rykning, og et ikke ubetydeligt ekstra arbejde knytte til dobbeltbetalinger, og problemstillingen med 

dobbeltbetaling blev drøftet nærmere med belysning om at den er knyttet til at PBS tilmeldte indbetaler 

trods det tydeligt står på girokortet at indbetaling sker via PBS. 

Afslutning     

1. På opfordring af Peter L blev det blev aftalt at udkast til referat fremover ikke sendes til 

medlemmerne per mail men lægges på Google Drev i Word format, og de enkelte indlægger så 

eventuelle kommentarer. 

2. Ny Bestyrelsesmøde afholdes den 3/2-2020 kl. 18 hos Kris. 

3. Generalforsamling afholdes søndag den 28/6-2020. – Der afholdes ekstraordinær 

generalforsamling samme dag før den ordinære generalforsamling. 
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