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Grundejerforeningen for Sophienbergvej  
 
Referat af bestyrelsesmøde – 4. juni , 2019 
 
Deltagere: 
 
Ole Due Schwencke (ODS) 
Thomas K. Hjorth (TKH) 
Henrik Knudsen (HK) 
Kristian Tuft (KT) 
 
Referat jf. agenda til bestyrelsesmøde den 4. juni 2019 kl. 19:30 hos HK, Sophienbergvej 47: 
  

1. Velkommen  

Formanden bød de nye medlemmer Henrik Knudsen, nr. 47 og Thomas K. Hjorth, nr. 31 
velkommen. 

 

2. Underskrift af seneste referat 

Referat fra generalforsamlingen blev underskrevet efter modtagelse fra referent Hans Henrik Raith. 

 

3. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 

a. Formand er Kristian 

b. Kasserer og kommunikation til grundejerforeningen via hjemmesiden Henrik 

c. Skov, gartner og husregler Ole 

d. Bestyrelsens sekretær er Thomas  

 

4. Roller og ansvarsområder i bestyrelsen 

Se ovenfor. 

Visse opgaver uddelegeres, f.eks. kloakspuling, som vedtages af Bjarne Hansen, Nr. 23. 

Kontingent udsendes af Ole – samme form / brev som forrige år. 

Bilag fra tidligere år scannes ind af Kristian og gemmes på lukket område på hjemmesiden.  

 

5. Status og plan vedrørende Udsigtslauget  

a. Kommunikation med Udsigtslauget, Thomas’s forslag til brev 

Thomas følger op med Søren Ryby. Thomas laver også forslag til brev til udsigtslauget. 

b. Kontakte Til Hørsholm kommune og Søren Ryby 

Se ovenfor. 

c. Næste skridt   / Aftales ved næste møde. 
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6. Grønne arealer (fastlægges) 

a. Forslag fra de enkelte gårde vedrørende areal ud til vejen 

Træer skal behandles med tilbud fra medlemmer i de enkelte gårde, som modtages af de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer for deres respektive gårde. Bestyrelsen beslutter derefter 
ud fra budgethensyn og ensartethed. 

 

b. Status på gartneren og igangværende projekter 

1) De fire døde træer er væk og skal nu rodfræses. Som er udestående. 

Alt er væk bortset fra en ”gren”, som skal fjernes. Forslag til nye træer modtages fra de 
enkelte gårde. Beslutningsgrundlag til næste møde. 

 

2) Udtynding af buske / brombær i skellet til naboen til nr. 21. 

Arbejdet udsættes til efteråret/løvfald og der indhentes tilbud fra gartneren. 

 

3) Kantklipning af græs 

Ole følger op på kantskæringen. 

  

7. Andre projekter 

a. Web omkring brugen og vedligehold af portalen 

Henrik tager kontakt med Anette Hougs for overdragelse af foreningens hjemmeside. 

 

b. Sikkerhed på Sophienbergvej, opfølgning (Ole) 

Naboskab er nøglen. Arrangementet 22/ 6 – 2019 nabo  

Sophienberg golfturnering burde afholdes . Eventuelt i August/September. Diskuteres på 
næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Opfølgning på generalforsamling (Alle) 

a. Fælles maling af front mod Sophienbergvej, indhentning af tilbud fra malere. Endelig 
fastlæggelse af farvekode. (Ole) 

i. Gr jord Flugger U-181 groen jord 

 

b. Udarbejdelse af et husregelsæt som ”et pædagogisk værktøj der kan gives nye ejere, da 
deklarationen ikke altid blev overholdt”. Gennemgang af Oles udkast. Ole renskriver og 
rundsender. 

Ole fremsender ny version. Gennemgang ved næste bestyrelsesmøde. 
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9. Budget/regnskab – status og opfølgning (Jens) 

a. Kontingent 2019 

i. Aftalt at  

 

10. Andet 

a. Kommunikation til grundejerforeningen 

Henrik tager sig af kommunikationen fra bestyrelsen til grundejerforeningen igennem vores 
hjemmeside m.v. 

 

b. Hjertestarter 

Henlagt til næste møde. Imellem tiden undersøges priser/leje etc. TKH er villig til at stille 
placering til rådighed på nr. 31’s ydermur. 

 

11. Næste møde. 

Fire til fem  møder om året. 

Juni –4. juni  Konstitueringsmøde 

September – forslag 10.  

Ok/Nov – 12. nov. - Løvfald Møde 

Feb/Marts – to før  

 

 

 

Underskrevet af: 

 

Kristian Tuft, Formand 

 

Henrik Knudsen, Kasserer 

 

Ole Due Schwencke 

 

Thomas K. Hjorth 


