***
***
Referat fra:

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING
bestyrelsesmøde

***
***

d. 13. januar 2018
Kl. 17.30 – 18.30
Dyrehavevej 80

Dagsorden:
1)
Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde d. 25.9. v. Per
Ingen kommentarer
2)

Meddelelser fra formanden, og andet, siden sidste bestyrelsesmøde:
a
Haveaffaldsafhentning d.13.10. (Per & Preben/An6)
Haveaffald afhentet fra 5 grundejere
b
Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse, Koppers – Intet nyt.
c
Ramning af funderingspæle i januar på Koppers(bilag 1 & 2, orienteringsbrev og
korrespondance)
Ren orientering – ingen kommentarer
d
Jul i møllen d. 2.12. (Claus)
En succes med deltagelse af 24-25 voksne og 9-10 børn
e
Velkomst til nye tilflyttere til Grundejerforeningen – personlig velkomst ved
bestyrelsesmedlem, en flaske vin(ca. 50 kr) og noget skriftligt materiale? Feks
forårs-/efterårsskrivelsen og Grundejer Info. Aktuelt givet til Ansgarsvej 4 (Benjamin &
Nicole) – fremover ved fast bestyrelsesmedlem eller adresse-afhængigt?
Claus sørger for det – giv ham besked når vi ser nye grundejere
f
Kontingentopkrævning!! - hvordan gør vi fremover?
Der deles en slip rundt om betaling for 2018 sidst i februar, med betalingsfrist 1.4., hvis
man fortsat ønsker at være medlem.
g
Hængeparti: Kristian kontakter kommunen mhp evt regulering af sølvmågekolonien på
Koppers

3)

Nye forslag og planlægning:
a
Næste bestyrelsesmøde – Hvem og hvornår?
Tag kalender med, så det kan planlægges med det samme.
Hos Claus og Anette d.16.4. kl.18.30
b
Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde.
Sendes til Kristian
c
Haveaffaldsafhentning.
Aftales på næste møde – afhentes i maj – Per og Preben/An6?
d
Forårsskrivelse.
Skrives af Kristian efter mødet 16.4.
e
Hvad mere skal sættes på hjemmesiden? Som tidligere links til omgivelser?
Dyrehavemøllen, Koppers, Kommunen, kompostvejledning(bilag 3), flagregler etc.
Mangler bestyrelsesmøder fra 3.4. & 13.6. Markere at dagsorden skrives med sort og ref
med rødt.
Forslag: Akut telefon til Koppers, folderen fra Dyrehavemøllen, evt. henvisning til
Bolius. Dagsorden og referater fra Generalforsamling og bestyrelsesmøder. Filer sendes
som PDF-filer.

4)

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).
Evt. besøg på Koppers til efteråret.

OBS: Efterfølgende afholdes Grundejerforeningens 86 års fødselsdag.
Bestyrernes ægtefæller/samlevere forventes at ankomme senest kl 18.30, hvor der er velkomstglas
og lidt mere. Marianne og Per har arrangeret en fin fødselsdagsmiddag. Drikkevarer til eget
forbrug medbringes og maden er på sammenskudsbasis. Evt. afbud – også for ægtefælle/samlever
- meldes snarest muligt til Per & Marianne, tlf.: 2885 0066.
Æresmedlemmet, Peter Jordhøj, og hans hustru Inge, har meldt afbud.
M.V.H.

Referatet ved Per og Kristian

Kristian Angelo

formand

Nyborg d. 12.1.2018

