Nyhedsbrev september2014
Nyt fra Bestyrelsesmødet
Bestyrelsen holdt møde 26. august og her er en række af de vigtigste punkter, der blev behandlet.
Vi har haft mange driftsproblemer i svømmebassinet. Der har været gjort en stor indsats fra medarbejderne
og flere bestyrelsesmedlemmer for at løse problemerne, der skyldtes nedbrud i teknisk udstyr som følge af
almindeligt slid. Desværre er skaderne opstået over en længere periode, og der har også været tale om
følgeskader på noget udstyr fra nedbrud af noget andet. Nu er der stabil drift, som vi regner med holder
resten af sæsonen.
Da vores kasserer har været syg, er der ikke udarbejdet halvårsregnskab, men der vil foreligge et regnskab
per 30.9.
Der er løbende forhandlinger med Allerød Kommune om den fremtidige varmeforsyning. Det er imidlertid
endnu for tidligt, at vurdere hvad Rønneholtparken skal beslutte.
Der er indgået aftale med FOF Nord om udlejning af salen i Fælleshuset et antal timer om ugen med start 1.
september.
Der er indhentet tilbud på renovering af tennisbaner, og projektet medtages i budget for 2015.
Der er indhentet tilbud på solcelleanlæg på taget af Fælleshuset. Forretningsføreren er bedt om at gå
videre med at indhente information om en løsning, der også kan omfatte de enkelte blokke.
Der er dialog med kommunen om tilslutning af stier fra Askevangen til rundkørslen på Kollerødvej og fra
Cedervangen til cykelstien øst for Rønneholtparken. Dette forventes gennemført i 2015.
Der er givet tilladelse til skiltning med ”Forbeholdt elbil” ved en parkeringsplads under forudsætning af, at
bilens ejer selv betaler skiltet, som efterfølgende er foreningens ejendom.
Næste bestyrelsesmøde er 23. september, hvor der fra kl. 19.00 vil være åbent møde, hvor alle grundejere
er velkomne.
Bilkørsel og parkering på stier i Rønneholtparken
Stierne i Rønneholtparken er anlagt til fodgængere og cykler. De er ikke til bilkørsel.
Der er flere årsager hertil.
Stierne er ikke solide nok til almindelig bilkørsel, så asfalten får slidspor, og græskanterne nedslides, så der
kommer til at se slidt og kedeligt ud.
Men endnu vigtigere er det et spørgsmål om sikkerhed. Der er dårlig oversigt på stierne, men alligevel skal
det være trygt og sikkert for børn og voksne at færdes der. Hvis der ofte kører biler på området kan der
meget let opstå farlige situationer – især hvis der køres i områderne omkring legepladserne. Det betyder
utryghed for forældre og børn.
Derfor: Kør kun med bil på stierne i helt specielle situationer. Aflæsning af almindelige indkøb, læsning til
ferieturen eller afhentning af en pose med tomme flasker og dåser til kan fint klares til fods – også selvom
man skal gå to gange. Der er ingen grund til at belaste nærmiljøet i den forbindelse.
Og lige omkring parkering: Al parkering skal ske på parkeringspladserne. Stier er også brandvej, og der skal
derfor altid være fri passage.

