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AGENDA

1. Opsamling til Generalforsamling den 27. august 2016
Bestyrelsen arbejder med at få indkaldelse, agenda, regnskab og budget klar til årets  
Generalforsamling. Der vil være flere store/vigtige punkter på agendaen, bl.a.  
afstemning om etablering af en Vejfond og gadebelysning, så vi håber på stor 
fremmøde den 27. august, da vi har brug for jeres stemme/mening.  
Yderligere info følger i indkaldelsen, som sendes i juli måned.

2. Parcelforening/Grundejerforening
Lotte deltog i Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalens  
Generalforsamling den 18. maj (se referat på helenelyst.net) og fandt i den  
forbindelse ud af, at Toppen ikke var blev indkaldt til Parcelforeningen 6A-6Gs  
Generalforsamling 2016. Vi forsøger stadig at få fat i formanden for Parcelforeningen 
6A-6G , Henrik True Nielsen, for at få adgang til et referat, så vi kan se, hvad 
agendaen var og hvad vores stemme er blevet brugt til.

3. Multibane
Der er blevet smidt en flyer ind i alle Toppens postkasser med overskriften ”Stop  
Vandviddet” som vedrører etablering af ny multibane. Flyeren kommer fra Helenelyst 
223, som tilhører Parcelforeningen 6A-6G, ligesom Toppen. Multibanen var sidste år/i 
2015 et punkt/forslag på Generalforsamlingen for Helenelyst, Porskær og 
Laskedalen, som blev vedtaget med 311 stemmer for og 125 stemmer mod. 
Parcelforeningen 6A-6G inkl. Toppen stemte dengang for forslaget. Men med nye 
oplysninger omkring økonomi og støj er der åbenbart flere i Parcelforeningen 6A-6G,
der er kommet i tvivl om man ønsker en multibane. Toppens bestyrelsen vil derfor 
gerne have din mening om sidste års beslutning om at støtte forslaget har ændret 
sig:
Giv din mening til kende pr. mail til toppenhelenelyst@hotmail.com senest 12. juni. 

4. Birketræer
Birketræerne og andre store træer omkring Toppen står på Grundejerforeningen for 
Helenelyst, Porskær og Laskedalens fællesarealer, så Dorte tager kontakt til dennes 
formand Kim Brinck for at høre om det er muligt at få disse beskåret/fældet, så de 
ikke generer for udsigt/sol.

5.Sandkasse
Der er kommet nyt sand i sandkassen, men desværre har vi også fået nye katte 
efterladenskaber i sandkassen, trods net. Bestyrelsen indkøber en presenning og 
håber, det kan holde kattene væk og børnene kan lege i rent sand.
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