***
***

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til bestyrelsesmøde:

***
***

d. 7. april 2016
Kl. 18.30 – 19.30
Dyrehavevej 74

Dagsorden:
1)

a)

Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde d. 9.1. (referent: Pierre)

2)

Meddelelser fra formanden o.a., siden sidste bestyrelsesmøde og post:
a
Trafikstøj fra jernbaneoverskæringen på Dyrehavevej v. Koppers (bilag tilsendt 13.3.).
b
Fliser til busstop v. Noret (bilag tilsendt 22.2.).
c
Huller i rabatten(nævnt på Generalforsamlingen/Ole N) og beskæring af hegn ind mod
Koppers (intet nyt)
d
Koppers har fået påbud om at udarbejde basistilstandsrapport (bilag tilsendt 25.3.).
e
Sendt til Miljøstyrelsen: ”Ideer og forslag til VVM på Koppers”. – angående
kapacitetsudvidelse (bilag eftersendes).
f
De store lysreklameskilte ved Griffensund – klage til Teknik- og Miljøudvalget (bilag
tilsendt 17.3.).
g
Nye reklamepyloner i Ørbæk og Ullerslev – der henvises til ”vores” pylon – har sendt
indsigelse til Erhvers- og Udviklingsudvalget (bilag eftersendes).

3)

Nye forslag og planlægning:
a
Forårsskrivelse.
b
Velkomst til nye beboere i området (Pierre & Kristian)
c
Grundejerforeningens udflugter - Koppers maj 2016, senere MHV? (Pierre)
d
Næste bestyrelsesmøde – Hvem og hvornår? - eller bare til generalforsamlingen?
Hvornår? Kristian, Pierre og Poul er på valg – genvalg?
e
Haveaffalds-afhentning – en fredag i maj (Poul)

4)

Eventuelt.
Grundejerforeningens kommende udflugter/aktiviteter? Foreløbig afholder vi kun de ”faste”:
Generalforsamling i første halvdel af året, som regel maj/juni. Haveaffaldsafhentning x 2/år –
som regel i maj og oktober. Julebesøg i Dyrehavemøllen, lørdag før 1. søndag i advent kl. 14.
Koppers hvert andet til tredje år, sidst 29.5.2013.
Forslag til andre muligheder: Ekokem (tidl. NORD & Kommunekemi), Refsvindinge Bryggeri?
Vandtårnet, marsvinesejltur og Mads Lerche's gård, (Sprogø rundt eller lign., sidst 16.10.11, kun
tre deltagere, – fremover kun på sikker opbakning).
- eller' hva? - planlægges evt. ved dagens møde.
- andre udgiftskrævende muligheder må kræve sikker opbakning og tilmelding
OBS: Bestyrernes ægtefæller/samlevere forventes at ankomme senest kl. 19.30, hvor der er
let servering. Evt. afbud – også for ægtefælle/samlever - meldes snarest muligt til Pierre &
Lone, tlf.: 6531 6432

M.V.H.

Kristian Angelo, formand

Nyborg d. 6.4.2016

