
 

Referat af budgetmøde den 1. september 2009 
 

Birkerød d. 8. oktober 2009 
 

 
Dagsorden 

1.  Velkomst og valg af dirigent. 
2.  Valg af stemmetællere og referent 
3.  Godkendelse af afdelingernes driftsbudget for 2010  

4.  Behandling af indkomne forslag 
5.  Eventuelt 
 
 

 
     Referat 

 
1) Nanna Hessel foreslået og valgt 

 

2) Bestyrelsen foreslog Jan Spohr (KAB) og Henning B. Jacobsen (KAB). Begge blev valgt. 

Referent: Curt Carlsen 

 

3) Birthe Kesje havde konstateret fejl i budgettallene. Henning (KAB) gennemgik de korrekte 
tal. 

 

Afstemning budgetterne: 

Afd. I:  Vedtaget 

Afd. II:  Vedtaget 
Afd. III: B. Kesjes forslag om nedsættelse af huslejestigningen vedtaget – bestyrelsens 
forslag hermed forkastet.  

Afd. V:  Vedtaget – ændringsforslag indsendt af M. Skotte trukket tilbage 

 
Budgetterne indsendes nu til Rudersdal Kommune for endelig godkendelse  

 
4) a) B. Kesjes, Nv. 67, forslag behandlet under punkt 3 afd. III 

 

b) M. Skottes, Nv. 66, forslag behandlet under punkt 3 afd.V 
 
c) A. Kolind, Nv. 4, forslag omkring tilkørselsforhold til Super Best. Bestyrelsen vil gå ind i 

forhandlingen, hvis det er muligt, men det er primært forhandlinger mellem Super Best 
og Rudersdal Kommune. Området ved P-plads (mellem Nv.2 og 4) er kommunalt område, 

Eskemosepark ejer kun P-båsene langs med stien. 
 
d) Forslag fra Nv. 9 + 13 om ekstra fliser udfor ulige numre ved havedørene. Der er afsat 

117.000,-kr i afd. I, 123.000,-kr i afd. II og 60.000,-kr i afd. III til etablering af indgange 
bag husene i budgetterne – disse bibeholdes. Forslaget overgår til Det Grønne Udvalg. 
 

5) Eventuelt: 



Der er ros til bestyrelsen for den væsentlig bedre information, specielt omkring 
varmesagen. 
 
Det anbefales at gøre tingene helt færdige med det samme, f.eks. fjerne hækaffald 

umiddelbart efter klipning. 
 
Nye trappelamper for mere lys kan beses i Nv. 15, 25, 27 og 77. Når de nye LED-pærer 
kommer i handlen vil de blive monteret. Forbrug: 3-5 Watt. Derefter vil vi foretage en 
evaluering og et valg. Af økonomiske grunde vil lamperne stadig være tændt 24 timer 

i døgnet. 
 
Ros til vor affaldssortering, men bruges der ikke mange mandetimer? Jo, men 
renovationsudvalget er i gang med at finde løsninger! 

 
Isolering fjernet under gulve i forbindelse med varmesagen. Varmeudvalget søger 
svar på næste varmesagsmøde. 

 


