Hjulby-Dyrehave Grundejerforening
Referat af:
Generalforsamling søndag d. 21. maj 2017, kl. 19.00 i Dyrehavemøllen.
Ved Claus Voss

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
Martin Hoelgaard blev valgt til dirigent og Claus Voss som referent. Martin slog
fast at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt.
2. Formanden aflægger beretning.
Kristian aflagde beretning fra forløbet siden sidste generalforsamling d.
26.6.2016 med hovedpunkterne:
Haveaffald: Blev afhentet to gange – d. 14.10. & 9.5.
Traileren: Benyttes fint og meget.
Udflugter og aktiviteter: Jul i møllen d. 26.11. var en succes med 28 deltagere,
heraf flere børn. Arrangementet på Slipshavn med rundvisning, foredrag og
besøg i sejlsimulatoren blev aflyst grundet for få tilmeldte.
Koppers: Har fået ny miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen. Set fra
vores side bliver vi generet af yderligere støj, lys og synsindtryk. Vi vil påklage
dette til Miljøstyrelsen – klagefristen er 29.5.
Trafik: Skinnestøj på Dyrehavevej ved nedkørslen til Koppers – kommunen har
lovet at pålægge yderligere asfalt. Parkeringsforbuddet på østsiden af
Dyrehavevej er et nyetableret gode – om end der har været lidt startproblemer
med skiltningen.
Den digitale pylon/store lysreklame: ved Dyrehavevej/Griffensund: Politiet
meddeler, at de har sikkerhedsgodkendt den tidligere. Vi afslutter sagen.
Beretningen godkendt uden kommentarer.
3. Regnskab for 2016 og kontingent for det kommende år.
Poul Larsen-Fedders fremlagde regnskabet for 2016.
Der er et overskud på 1.838 kr og en kassebeholdning på 21.902 kr.
Indtil generalforsamlingen har 26 ud af 74 mulige husstande betalt kontingent.
Beretningen godkendt uden kommentarer.
Kontingentet fortsætter uændret på 100 kr. pr. år.
4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
På valg er:
Jeanette Angelo-Nielsen, Ansgarsvej 10
Claus Voss, Møllevænget 2B

Poul Larsen-Fedders, Tidligere Dyrehavevej 72, ønsker at fratræde
grundet fraflytning.
Suppleant: Arne Vejbæk, Dyrehavevej 37
Jeanette Angelo-Nielsen fratrådte
Claus Voss tog gerne en periode mere og blev genvalgt.
Preben Andersen, Ansgarsvej 8 G og Arne Vejbæk, Dyrehavevej 37 blev valgt
ind i bestyrelsen.
Ole Norenmann, Dyrehavevej 79 blev valgt som suppleant.
6. Valg af to revisorer.
På valg er:
Martin Hoelgaard, Ansgarsvej 7
Preben Andersen, Ansgarsvej 8G
Martin Hoelgaard blev genvalgt
Preben Andersen var valgt ind i bestyrelsen og i stedet valgtes:
Jeanette Angelo-Nielsen, Ansgarsvej 10.
7. Eventuelt.
Bl. a. vil vi gerne drøfte forslag til evt. udflugter/ begivenheder.
Skal Grundejerforeningen fortsat bestå??
Pga. faldende antal deltagere til Grundejerforeningens arrangementer
gennem
de sidste år – sidst kun 6 tilmeldte til Slipshavn-arrangementet d. 12.5. - blev det
besluttet, at grundejerforeningen ikke længere skal arrangere aktiviteter, ud over
2 x afhentning af haveaffald, jul i møllen, generalforsamling og selvfølgelig
besøg på Koppers ApS hvert andet til tredje år. Hvis medlemmer af
grundejerforeningen selv vil arrangere aktiviteter, vil foreningen gerne støtte op
om disse.
Kristian havde desuden et punkt omkring foreningens fortsatte beståelse. Færre
og færre møder op til generalforsamlingen. Denne gang var vi kun 11
fremmødte, som er det laveste antal i flere år. Det blev drøftet, og der var
enighed om, at vi foreløbig fortsætter, specielt da flere mente, at vi frem over må
forvente lidt flere deltagere.

Til afslutning takkede Kristian for tilhørernes opmærksomhed og kommentarer – samt
en speciel tak til Martin Hoelgaard for en fin styring af generalforsamlingen og
diskussionen.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et mindre arrangement med ost,
pølser, vin og vand.
Tak for en god generalforsamling, fra Bestyrelsen, maj 2017
Kristian Angelo, formand
Ansgarsvej 10
tlf: 25 67 86 07

Poul Larsen-Fedders, kasserer
Dyrehavevej 72
tlf: 65 30 22 13

Per Thorhauge, sekretær
Dyrehavevej 80
tlf: 28 85 00 66
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