***
***

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

Referat af bestyrelsesmøde:

***
***

d. 13. juni 2017
Kl. 17.30 – 18.00
Ansgarsvej 10

Kristian bød velkommen til alle og specielt blev de to nye medlemmer af bestyrelsen budt
velkommen: Arne Vejbæk og Preben Andersen. Per Thorhauge var fraværende pga. job.
Claus blev valgt til referent, da Per ikke var til stede

Dagsorden:
1)

Kommentarer til referat fra Generalforsamlingen d. 21.5. v. Claus (er eftersendt)

Ingen kommentarer
2)

Meddelelser fra formanden og konstituering af bestyrelsen, o.a., siden sidste
bestyrelsesmøde:
a
Konstituering af bestyrelsen – fordeling af posterne: Formand, kasserer og sekretær.
Poul har tidligere passet funktionen som webmaster – her skal vi også have en ny person.

De forskellige poster blev fordelt som følger:
Formand: Kristian Angelo-Nielsen. Sekretær: Per Thorhauge, Kasserer: Arne
Vejbæk. Og som webmaster: Preben Andersen.
b

Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse, Koppers – Klage af 29.5. (bilag tilsendt)

Intet nyt.
3)

Nye forslag og planlægning:
a
Næste bestyrelsesmøde i september – Hvem og hvornår?
Tag kalender med, så det kan planlægges med det samme.

Næste bestyrelsesmøde hos Preben Andersen, mandag d. 25.9. kl. 18.30 til 19.30.
Ægtefællerne er inviteret med til aftensmad kl. 19.30
b)

Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde.

Emner mailes til Kristian.
4)

Eventuelt.

Kristian fortalte, at slukketiderne for pylonen ikke blev overholdt. Aktuelt skal
pylonen slukke kl. 22, men var fortsat tændt kl. 22.18. Kristian har kontaktet

kommunen, og det er blevet rettet.
Kristian agter at sende en mail til politiet for igen at påpege, at reglerne åbenbart
er ændret meget de sidste fire år med hensyn til placering, størrelse og
sikkerhedsvurdering.
Arne har allerede kontaktet banken for at få oprettet en konto for
grundejerforeningen. Fortalte at banken skal have et referat fra sidste
generalforsamling, referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde samt et sæt love
for grundejerforeningen. Når det er godkendt, sender banken en kontooprettelsesblanket, som alle fra bestyrelsen skal underskrive.
Preben skal i kontakt med Poul for at få alt info, for at blive foreningens nye webmaster.

Dagsorden ved

Kristian Angelo, formand

Nyborg d. 10.6.2017

Referat ved

Claus Voss.

d. 13.6.2017

