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Det vigtigteste punkt var at gennemgå og godkende legepladsudvalgets forslag til udbygning af den
vestlige legeplads. Pga. Corona situationen så var dette møde et videomøde ved brug af Zoom.

Dagsorden

1.

Gennemgang og godkendelse af legepladsudvalgets forslag

2.

Invitation til deltagelse i Fredensborg Kommunes Klimaråd

Beslutningsreferat
1.

Gennemgang og godkendelse af legepladsudvalgets forslag
Legepladsudvalget havde i sidste uge færdiggjort et forslag til udbygning af den
vestlige legeplads. Dette forslag var – inklusiv en planskitse – udsendt til
bestyrelsesmedlemmerne før mødet. Se bilag [1] og [2].
Generelt var bestyrelsen begejstret for forslaget – så stor ros og tak til
legepladsudvalget for et godt stykke arbejde. Det blev besluttet at godkende
forslaget med følgende bemærkninger:
•

Tilbuddet fra Kompan lyder på 56.615 kr. inkl. moms og installation, se bilag [2].
Hertil kommer der et tillæg på ca. 1.000 kr. til mere naturtro farver. Der kan
desuden forventes mindre udgifter, f.eks. til eftersåning af græs og bortkørsel af
jord. Totalt set holder vi os inden for budgetrammen på 60.000 kr., som blev
vedtaget på sidste generalforsamling.

•

Nye legeredskaber placeres som vist på planskitsen, se bilag [1]. Opstillingen er
udarbejdet efter råd fra og i samarbejde med en konsulent fra Kompan. Hvor det
har været muligt, har man har forsøgt at tage hensyn til kommentarer fra
nærmeste naboer. Vurderingen er, at generne ikke vil være større end hvad man
normalt kan forvente ved at være nabo til en legeplads. Bestyrelsen godkendte
den foreslåede plan.

•

Bortset fra, at det ene gyngesæde udskiftes med et gyngesæde for helt små
børn, så bibeholdes eksisterende legeredskaber som de er i dag.

•

Vi har denne gang valgt at betale os fra installationen. Dels er det pga. Corona
umuligt at arrangere en arbejdslørdag, dels er det altid de samme få personer
som møder op til arbejdslørdage, dels sikrer vi os at legeredskaberne bliver
installeret korrekt (forsikringsspørgsmål).

•

Selvom fællesantennen er fjernet, så står der stadig et stort metalskab på
legepladsen ind mod nr. 225. Niels Dreijer, nr. 104, har tilbudt at fjerne den for
os. Der skal graves dybt, så det vil tage ham en dags tid at fjerne skabet. Dreijer
skal have besked to uger før skabet skal være væk. Hvis der er behov for det, så
finder bestyrelsen nogle personer, som kan hjælpe til. Dreijer mente, at 230 V
tilslutning var fjernet, men ville undersøge det for os, før vi går i gang med at
grave. Dreijer bortskaffer skabet – beholder det evt. som tak for arbejdet med at
fjerne det. Så slipper vi for at køre det væk.

2.

•

Niels lægger forslaget på hjemmesiden den 19. januar.

•

Legepladsudvalget bestiller udbygningen hos Kompan efter 24. januar og står for
koordineringen af installationen.

Invitation til deltagelse i Fredensborg Kommunes Klimaråd
Vi har sammen med Fredensborg Kommunes øvrige grundejerforeninger modtaget
en invitation til deltagelse i kommunens Klimaråd, se bilag [3] og [4]. Vi videresender
denne invitation til grundejerne. Hvis der er grundejere, som er interesserede i at
deltage, så kan disse henvende sig til bestyrelsen. Eventuelle interesserede
grundejere bedes læse materialet fra kommunen grundigt igennem forinden.

Bilag
[1]

”Principskitse - legepladsudbygning 2021”

[2]

”Kompan tilbud”

[3]

”Invitation til deltagelse i Fredensborg Kommunes Klimaråd”
(e-mail fra Fredensborg Kommune)

[4]

”Klimarådets kommissorium af 6 januar 2021”
(Bilag til e-mail fra Fredensborg Kommune)

