Nyhedsbrev oktober 2014
Nyt fra Bestyrelsesmødet
Bestyrelsen holdt møde 23. september. Mødet var åbent for alle medlemmer, uden at der dog kom
”gæster”. Her er en række af de vigtigste punkter, der blev behandlet.
Der udarbejdes regnskab per 30.9. og arbejde med budget 2015 er gået i gang.
Forhandlingerne med Allerød Kommune om den fremtidige varmeforsyning afventer en række økonomiske
forudsætninger, som kommunen endnu ikke har gjort færdige. Forsinkelsen kan betyde, at en beslutning
om en eventuel tilslutning for vores grundejerforening må udskydes.
Driften af svømmebassinet har været meget stabil i de seneste måned. De tekniske ændringer, der er
foretaget hen over sommeren, ser ud til at fungere. Der overvejes yderligere et par tiltag. Åbning af
svømmebassinet i september har vist sig kun at blive benyttet i meget beskedent omfang. Bestyrelsen vil
derfor overveje, hvordan man skal tilrettelægge sæsonen 2015. Den kommunale hygiejnekontrol har været
på inspektion og givet en anmærkningsfri attest med ros for et meget højt niveau .
Projektet om solcelleanlæg på taget af Fælleshuset er under udarbejdelse, med henblik på en endelig
beslutning i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2015.
Der er renoveret gangsti mellem Enevangen og Cedervangen, og flere grundejere har rost resultatet, som
er udført af grundejerforeningen ansatte. Vi afventer fortsat et udspil fra kommunen om de øvrige
stiprojekter ved Askevangen og Cedervangen.
Der er forhandlet en rammeaftale på plads med YouSee om levering af mobiltelefoni og bredbånd med
rabat til foreningens medlemmer. Information og salgsarbejde om aftalen vil foregå i samarbejde med
YouSee, mens administrationen udelukkende vil blive varetaget af YouSee.
Næste bestyrelsesmøde er 28. oktober, hvor der fra kl. 19.00 vil være åbent møde, hvor alle grundejere er
velkomne.
Forretningsføreren og Jens Clod Præstholm afholder intromøde for nye grundejere, som er flyttet ind i år,
den 21. oktober kl. 19.00. Der bliver udsendt invitation direkte.
Lidt praktiske forhold
Vores svømmebassin er nu lukket og det er det første skridt ind i efterårssæsonen. Her er også et par andre
konsekvenser.
Afhentning af haveaffald sker ikke længere som en rutine mandag formiddag. Hvis I har en bunke, so I
gerne vil af med, så sende en mail til varmemesteren.
Campingvogne må fra 15710 til 15/4 kun stå på parkeringspladserne i op til 7 dage.
Søde hunde, hensynsfulde hundeejere og glade naboer
Der er mange søde hunde i Rønneholtparken. Der er også mange hensynsfulde hundeejere, men måske er
det alligevel en gang imellem på sin plads at minde om et par grundregler for hundeejere, som også sikrer
at man har glade naboer.
Når man lufter hund i selve Rønneholtparken bør det foregå med hunde i snor. Det er både sikkert og
hensynsfuldt – det er ikke alle der er glade for en ivrig hundehilsen. Uden snor kan man lufte i området
omkring sportspladsen.

Ud over at hunden skal have luft på sådan en tur, så skal den også på toilettet. Her er det klart at den
hensynsfulde hundeejer har poser med, til at rydde op efter sin firbenede ven.
Og husk at glad hundegøen for hundeejeren måske er irriterende larm for naboen. Specielt hvis hunde er
alene hjemme, kan det tage overhånd. Hvis du som nabo føler dig generet af det, så sig det på en venlig
måde. Hvis ejeren ikke er hjemme ved han måske slet ikke, at der er et problem.
God fornøjelse med de dejlige hunde og det gode naboskab.

