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Ballerup, 13. oktober 2020 

Referat af bestyrelsesmøde 
 

Til stede: 
Tonny Mattissen, Kim Trans, Stig Ferslev, John Juhl-Hansen, Leon Kriustensen 

 
Fraværende: 
Ingen 

 
Følgende punkter blev drøftet/besluttet: 

 
Opgavefordeling: 

Gennemgang af den, på det seneste møde vedtagende, opgavefordeling blev 
gennemgået. 

Referat fra senest afholdte møde blev gennemgået for evt. udeståender. 
 

Diverse Vedligeholdelse: 
Gelænder laves på bro over åen (Højvængets) - skal være tilendebragt inden årets 

udgang. John følger op. 
Reparation af trappe mm. på bro over åen(Hestholms) - opfølgning af Stig.  

 
Nedskæring af store udgåede (’døde’) træer igangsættes umiddelbart og vil blive 

udført - evt. i forbindelse med nedskæring af grene i november og februar. (Stig og 
John har 'bolden' og sørger for aftale med frivillige til nedskæring af grene). 

 
Gennemgang af købmandens lokaler for mindre reparationer foretages umiddelbart. 
(Stig og John følger op og udbedringer skal foretages/aftales inden årets udgang).  

 
Nyt Alarmsystem: 

Der etableres nyt alarmsystem ad det nuværende skal have en virkelig 
gennemgribende renovering.  

G4S bliver den nye leverandør og systemet opsættes den 28. oktober  
 

Vintercontainer: 
Der vil blive indkøbt flere nøgler til vintercontainer. 

 
Generalforsamling: 

Generalforsamling afholdes ikke i 2020 grundet forsamlingsforbuddet. Opslag på vej 
på hjemmesiden. (Stig og Tonny) 

 

Diplomer for præmiehaver: 

Formanden vil sørge for at de ikke udleverede diplomer og præmier til sidste års 
præmiehaver, vil blive færdiggjort af Tonny en af de nærmeste dage og udleveret af 

John som aftaler med modtagerne. 

http://www.hojvange.dk/
mailto:hojvange@gmail.com


 

                                  HF HØJVÆNGE 

 Ågerupvej 100, 2750 Ballerup – Tlf. 44 65 09 51 
 Link: www.hojvange.dk   mail@højvange.dk 
 

 

 

Frivilligt arbejde: 
I den kommende sæson bliver der brug for nye containervagter og frivillige til f.eks. 

afvikling af børnefest - også hvis vi skal fastholde serviceniveauet. 
 

Manglende vedligeholdelse af haver: 
Egenbestaltet udvidelse/misligeholdelse af haver. Kim og John tager kontakt til 

haveejere inden evt. overdragelse til advokat m.m.  
Sker inden næste bestyrelsesmøde. 

 
Udlån af laden til kredsen: 

Aftale om udlån til afholdelse af møder i ’kredsen’ laves med forbundet. Regninger 
skal fremsendes til forbundet af Leon og Tonny sørger for mailadresser til brug for 

fremsendelse. 
 
Næste møde 19. november 2020 kl 17. 

 
For referatet: Leon 

 
 

 
Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
(telefontid mandag – fredag kl 18-19) 
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