Referat af bestyrelsesmødet d. 3. august 2015.
Til stede: Vibeke Reitel, Alice Graver, Annelise Pfeiffer, Brit Berg og Klavs Nielsen (referent)
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 29. juni 2015.
Godkendt.
2. Nyt tilbud fra restauranten.
Vores nye bestyrer af restauranten Heidi vil åbne for salget af drikkevarer en time før
restaurantens åbning, så der vil blive lejlighed til en ”Before dinner
drink”. I den forbindelse vil bestyrelsen for god ordens skyld oplyse, at det naturligvis som
hidtil er frit at benytte terrassen uden for restaurantens normale åbningstid. I åbningstiden
kan der således ikke medbringes øl, sodavand, kaffe og madvarer.
Heidi vil i næste nummer af Hugin fortælle mere om hendes baggrund og intentioner for
restaurantens drift.
3. Reparationer og vedligeholdelse af bygningerne.
Reparationerne af gavlene er ved at være afsluttet. Ny overvågning vil blive opsat.
Det er helt naturligt, at der kan komme lyde fra metal-inddækningerne omkring de nye
vinduer på alterne. Lydende skyldes bitte små udvidelser eller sammentrækninger af
metallet i forbindelse med temperaturskift. Lydene vil således mest forekomme, når der er
store forskelle på nat- og dagtemperaturen eller ved store ændringer i indstrålingen fra solen.
4. Møbler og gardiner i restauranten.
Stole vil blive renset og gardinerne vil blive vasket.
5. Åbent Hus arrangement.
Arrangementet vil blive gennemført d. 15. august kl 14-16. Det vil bl.a. være lejlighed til at
deltage i forskellige omvisninger. Arrangementet annonceres i Nordsjælland, Amtsavisen og
Helsingør Dagblad.
6. Hække og Parkplan.
Flere hække er blevet for store og vil blive skåret ned i løbet af efteråret/vinteren. Der er
naturligvis mange andre tilsvarende forhold i parken, der trænger til en langsigtet
renovering. Det vil blive medtaget i Parkplanen, der vil blive offentliggjort og debatteret i
løbet af vinteren. Mere i Hugin.
8. Bordet rundt.
Bestyrelsen ser på mulighederne for en serviceordning til de nye altanvinduer.
Næste bestyrelsesmøde d. 7. september kl. 10.
Klavs Nielsen

