
Dagsorden for bestyrelsesmøde 20.11.2020 
 

Deltagere: hele bestyrelen samt suppleanten var til stede. Møde blev afholdt hos Birgitte. 

 

 
1. Opdatering af årsregnskabet v/Jesper. 
2. Vedr. byggeri på Brdr. Andersen-grunden langs nederste kofold. Brief om møde med 

Rudersdal Kommunes embedsfolk og formand for Byplanudvalget i Rudersdal Kommune. 
v/Nina, Birgitte og Else Marie. 

3. Det sidste nabohjælpskiltet - bør snart komme op. 
4. Mangler et skilt på vendepladsen oppe i sneglen. 

5. Tilgroet hegn, jf. henvendelse fra Ulla Kock. 
6. En bænk i mosen på den nye bro?  
7. Den nye hjemmeside – orientering. Tag et kig inden mødet: www.pilegaardsparken.dk 

8. Fastlægge datoer for kommende års events, fastelavn, opsamlingsdag, generalforsamling, 
vejfest. 

9. Eventuelt. 

 

Ad 1   

Vi forventer et lille underskud på ca. 1.500 kr. Der er 4, der mangler at betale kontingent. Vores 
telt har været lejet ud 2 gange. Vi er under budget på alle poster, men har brugt ekstra på 
vejfesten. 
 
Ad 2 
Vi har haft møde on location med kontorchef for Byplan Birgit Kortegaard, direktør for Miljø- og 
Teknikområdet Iben Kock og udvalgsformand Anne Christiansen (lokallisten) i Rudersdal Kommune 

vedr. kommende byggeri på Brd Andersen-grunden (grunden belagt med beton langs nederste 
kofold).  
Kommunen foretrækker at bygge i højden, fordi lavt byggeri kan virke meget massivt. Kommunen 
arbejder med klynger i 3 og 4 etager. Det er svært at få ændret på. Vi prøver at stille krav til 
byggematerialer og til placering på grunden, så byggeriet bliver trukket så langt tilbage fra det 
levende hegn som muligt. Det lyder ikke, som om byggeriet får pudsede flader. Formentlig bliver 
facaderne i tegl. Det bliver formentlig lejelejligheder, og udlejer ser ud til at blive en 
pensionskasse, som sagen står nu. 

 
Ad 3 
Nr. 48 har allerede givet tilladelse. Birgitte genoptager dialogen med nr. 48. Jesper og Martin 
hænger skiltet op, hvis vi får lov. Vi har efterfølgende fået lov af ejeren til at sætte vores sidste 
skilt op på deres carport på det hjørne af carporten, der vender ud mod viadukten.  
 
Ad 4 

Der mangler et skilt i ”Sneglen” med parkering forbudt på vendepladsen. Birgitte skriver til 
kommunen (kommunen er efterfølgende kontaktet). 



 
Ad 5 
Birgitte skriver til kommunen og får dem til at klippe brombærkrattet og poplerne, der er vokset 
op ved vores nye æbletræer (kommunen er efterfølgende kontaktet og der er hegnsmøde 14. 
december med Preben Önnerth). 

 
Ad 6 
Birgitte hører om der er mulighed for at få sat en bænk op på den nye platform, der er lavet på 
broen i mosen (kommunen er efterfølgende kontaktet). 
 
Ad 7 
Vi har fået en fantastisk flot hjemmeside. Simpel, informativ og på alle måder flot at se på. Stor tak 
til Natasha i nr. 10 for et flot stykke arbejde. 

 
Ad 8 
Tøndeslagningen til fastelavn bliver søndag 14. februar 2021 kl. 10.30. 
Generalforsamling bliver afholdt onsdag 21. april 2021 kl. 18.30 
Opsamlingsdag flytter vi frem til 28. marts 2021 kl. 10.00. Den kommer til at ligge tidligere en 
normalt, men det giver mulighed for at finde skraldet, inden kvarteret begynder at blomstre igen. 
Vejfesten bliver lørdag den 14. august 2021 kl. 18.00. Som altid første lørdag efter skolerne er 

startet igen. 
 
Ad 9 
Vi sluttede aftenen med en dejlig middag hos vores formand og talte om løst og fast. 
 
 
Referent 
 

Martin Erichsen 
 
 

  
 


