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***

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

***
***

Indkaldelse til bestyrelsesmøde: d. 3. april 2017
Kl. 18.30 – 19.30 Dyrehavevej 80
Dagsorden:
1)

a)

2)

Meddelelser fra formanden o.a., siden sidste bestyrelsesmøde og post:
a
Grundejerforenings udflugt – referat af møde d.d. med Bent Larsen, Slipshavn/MHV
Per og Kristian havde forinden bestyrelsesmødet et meget ”frugtbart” møde med Bent
Hansen fra Slipshavn og han gav os flere muligheder og datoer. En regulær sejltur
ligger det desværre tungt med, men en rundvisning og et besøg i en sejlsimulator kunne
sagtens lade sig gøre. Efter bestyrelsesmødet er der lavet aftale om at det kan lade sig
gøre Store Bededag den 120517 hvor vi mødes kl. 1100 derude. Efterfølgende spisning
i det forhåbentligt grønne solbeskinnede område. Foreningen gir´ drikkevarer.
b

Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde d. 14.1. (referent: Per)
Ingen kommentarer. Der var i øvrigt forståeligt afbud fra Poul Larsen Fedders.

Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse, Koppers – Indsigelsesfrist 28.4.?? (bilag
tilsendt
11.2.
& 2 stk d.2.4. - obs sagen er sat på dagsordenen d.3.4. i
Nyborg Teknik og
Miljøudvalget, punkt 12 )
Vi fremsendte en klage, men den blev kun modtaget som et høringssvar. Derfor fik vi
klagegebyret på kr. 900,- retur.
Miljøstyrelsen har i øvrigt svaret på vores ”klage”
M.h.t. til beplantningsbæltet melder man ”hus forbi” idet det er en allerede eksisterende
diskussion mellem foreningen og Kommunen. Kommunen har oplyst at der er vedtaget
en ny lokalplan, hvori beplantningsbæltet indgår.
M.h.t. til lys fra skibene: Koppers har evalueret proceduren for ekspedition af skibene
og indskærpet overfor medarbejderne at de skal være opmærksomme på lysgener. Alle
skibe får desuden inden ankomst – skriftligt - besked om at alle gener –herunder lys –
skal begrænses mest muligt. Kaptajnen er således informeret inden ankomst. Dette er
ikke sket tidligere.
M.h.t. støj: Vi har ønsket at Koppers generelt dæmper støjen svarende til de generelle
støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning. Miljøstyrelsen har i udkastet overfor Koppers
stillet vilkår om overholdelse af vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj.
Koppers har ønsket at udvide tidsrummet hvor de må støje og det betyder flere lastbiler
og flere skibe. De ønsker at dagtiden skal starte kl. 0600 og ikke som nu kl. 0700,
hvilket giver os en øget støjbelastning på op til 15 dB i tidsrummet. Det ønske har
Miljøstyrelsen imødekommet, men man anfører at Koppers har forpligtet sig til
overholdelse af vejledende støjgrænser. Den ekstra støj, som genereres i forbindelse
med lastning og losning af skibene ønsker vi skal indgå i støjgrænserne – uden tillæg.
Miljøstyrelsen er af samme vurdering – dog undtaget støj fra skibenes motorer og
ventilationsanlæg.

c

Nye forslag og planlægning:
a

Nyt om: Parkeringsforbud etableret i oktober ved udkørsel til Dyrehavevej
fraAnsgarsvej og Avernakke (bilag tilsendt 1.4.)
Skiltet vedr. parkering forbudt, de stod ved Dyrehavevænget var pludselig væk.
Kommunen blev underrettet og man fandt det i skoven. Er blevet genetableret.

Forårsskrivelse.
Kristian fabrikerer skrivelsen.

b

Haveaffaldsafhentning i maj? Hvem?
Poul har meldt fra. Preben vil gerne fortsætte og Per overtager Pouls plads. Det er aftalt
at der køres affald den 9. maj.

c

Aktiviteter ved Slipshavn?
Se punkt 2a.

d

Næste bestyrelsesmøde/generalforsamling – Hvem og hvornår?
Bestyrelsesmøde holdes forinden generalforsamlingen, der bliver den 21. maj.
Roklubben er desværre optaget, men møllerparret har stillet lokalet i møllen til
rådighed. Tak til Leo og Kirsten.

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 30.5.2016.
Forslag til andre muligheder: Ekokem(tidl. NORD & Kommunekemi), Refsvindinge Bryggeri? Vandtårnet(har åbent i
bededagene 12. - 14.5), marsvinesejltur og Mads Lerche's gård, (Sprogø rundt eller lign. hvert andet til tredje år, sidst
16.10.11, kun tre deltagere, – fremover kun på sikker opbakning).
eller' hva? - planlægges evt. ved dagens møde.
Andre, større udgiftskrævende muligheder må kræve sikker opbakning og tilmelding
Intet specielt.
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 Per & Marianne, tlf.: 2885 0066.
M.V.H.
Referent: Per Thorhauge.

Kristian Angelo, formand

Nyborg d. 2.4.2017

