***
***

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til bestyrelsesmøde:
Referent: Per Thorhauge d. 5.10.

***
***

d. 25. september 2017
Kl. 18.30 – 19.30
Ansgarsvej 8 G

Dagsorden:
1)

Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde d. 13.6. v. Claus.
Ingen kommentarer til referatet

2)

Meddelelser fra formanden, og andet, siden sidste bestyrelsesmøde:
a
Afgørelse om fleksibelt tanklager, Koppers. Klagefrist 4.10. (bilag tilsendt)
Kristian redegjorde for afgørelsen – ellers intet nyt.
b
Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse, Koppers – supplerende kommentarer af 30.6.
(bilag tilsendt). Intet nyt.
Der er givet tilladelse til kapacitetsudvidelsen, men man skal holde sig indenfor de
generelle tilladelser. Vi har klaget over den foreslåede udvidelse af dagtiden, hvilket
medfører, at Koppers kan starte kl. 6 med kraftig støjende aktivitet, i stedet for som nu
kl. 7. Vores klage behandles, men der kan gå op til 6 måneder før vi
hører fra miljøklagenævnet.
c
Hvad skal sættes på hjemmesiden?
Tidligere: Generalforsamlings dagsorden og referat, samt dagsorden til
bestyrelsesmøder. Skal ref. fra bestyrelsesmøder også med? Andet?
Enighed om at alt – som udgangspunkt – kan komme på hjemmesiden – dog undtaget
personfølsomme oplysninger. Dette includerer dagsorden til generalforsamlingen og
referat, dagsorden til bestyrelsesmøder og referater fra samme.
d
Velkomst til nye tilflyttere til Grundejerforeningen – Pierre stod tidligere for dette –
personlig velkomst, en flaske vin(ca. 50 kr) og noget skriftligt materiale? Forårs/efterårsskrivelsen? og Grundejer Info? Avernakkevænget 2/Gunner? (Claus)
Claus får til opgave at kontakte nye beboere i området og orientere om foreningens
arbejde. Enighed om at give en velkomstflaske.
e
Tilskud til møder – hvad gives nu? Skal det fortsætte eller ændres?
P.t. gives kr. 300,- Enighed om at fortsætte med dette beløb. Til fødselsdagsfesten
ydes et tilsvarende beløb og ellers medbringes drikkevarer til eget forbrug og resten
er på sammenskudsbasis.
f
Hjemmesiden er under opdatering (Preben).
Preben arbejder på en opdatering. Alt ”gammelt” fjernes og nyt lægges ind.
Bl.a. bestyrelsens konstituering. Gode ideer til hvad hjemmesiden kan bruges til
modtages gerne. Evt. udlån og ”gives væk”.
g
Traileren – skal den fornys? Nye udlånssedler ? (Claus)
Der skal indkøbes en ny trailer. Preben køber. Max beløb kr. 6.000,-

Per fremstiller nye udlånslister.
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4)

Nye forslag og planlægning:
Næste bestyrelsesmøde – sammen med GF's fødselsdag? – Hvem og hvornår?
Tag kalender med, så det kan planlægges med det samme.
GF bliver den 13. Januar hos Per og Marianne Thorhauge.
Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde.
Intet
Haveaffaldsafhentning.
Bliver fredag den 13. Oktober kl. 1500 med start på Møllevænget
Efterårsskrivelse.
Kristian fremstiller og Per deler ud.
Jul i møllen.
Bliver den 2. December. Claus taler med møllerparret.

Eventuelt:
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 første søndag i advent, kl 14. Koppers hvert
andet til tredje år (sidst 30.5.2016).
Kristian nævnte at der er en mågekoloni på Koppers og at det er meget generende for omkringboende. Han skriver til kommunen for evt. at få en regulering igennem.

M.V.H.

Kristian Angelo

formand

Nyborg d. 24.9.2017

