* * * HJULBY-DYREHAVE * * *
* * * GRUNDEJERFORENING * * *
Indkaldelse til bestyrelsesmøde: d. 16. april 2018
Kl. 18.30 – 19.30
Møllevænget 2 b
Dagsorden: Referat Per Thorhauge
1) Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde d. 13.1. v. Per & Kristian
Ingen Kommentarer
2) Meddelelser fra formanden, og andet, siden sidste bestyrelsesmøde:
a Tilladelse til ny tank 14, Koppers. Klagefrist 19.4. (rundsendt 23.3.)
Ny tank, der er større afløser en ældre mindre. Den ældre mindre skal muligvis også bruges. Derfor en
kapacitetsudvidelse.
b Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse d.1.5.17, Koppers – Intet nyt.
Vores klage er kommet til miljøklagenævnet. Intet nyt.
c a) Den gamle trailer er solgt – til Pierre for 100 kr.
Pengene er betalt
b) Pierre afleverede samtidigt de gamle protokoller fra starten i 1931 til 8. april 2014, protokollerne
videregives til sekretær Per T. Hvordan gør vi aktuelt fremover?
Gl. referater prøves indsamlet og arkiveres ved sekretæren.
d Kontingentopkrævning!! - hvordan går det? (Arne)
Der er p.t. 48 medlemmer, der har betalt.
e Kristian har kontaktet kommunen mhp. evt. regulering af sølvmågekolonien på Koppers (bilag følger i
dag)
Mågekolonien er et stort problem. Kommunen har endnu ikke ladet høre fra sig.
Efterfølgende har vi fået dette svar fra kommunen:
Hej Kristian Angelo
Nyborg kommune har ikke en politik for bekæmpelse af måger i byen, da vi kun meget sjældent får
henvendelser om problemet.

Noget der måske kan skræmme mågerne er opsætning af rovfugledrager på en stang som man ser mange
steder, men ellers er det beskrevet på Odense kommunes hjemmeside hvad man kan gøre. Se link:
https://www.odense.dk/borger/parker-og-natur/regulering-af-raager-og-maager/maager
Det er vigtigt, at der ikke fodres i lokalområdet, da det straks trækker mågerne til. Hvis du har naboer der
fordrer småfugle med f.eks. brød, så prøv at tage en snak med dem og få dem til at stoppe med det.
Fodring af småfugle kan også tiltrække rotter.
Det er som udgangspunkt ejeren der skal foretage regulering på egen ejendom og det er ejeren der kan
ansøge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering / bekæmpelse. Kommunen kan kun regulere på privat
ejendom med ejerens tilladelse men vi har pt. Ikke en politik for regulering af måger. Kommunen gør en
indsats i forbindelse med duer i byen og denne kan nok udvides til også at gælde måger, såfremt det bliver
et generelt problem i byen.
Du er velkommen til at vende tilbage hvis problemet fortsætter.
Venlig hilsen
Jan Jensen, naturmedarbejder

3) Nye forslag og planlægning:
a Næste bestyrelsesmøde/generalforsamling – Hvem og hvornår?
På valg er: Kristian Angelo & Per Thorhauge.
Tag kalender med, så det kan planlægges med det samme.
Generalforsamling bliver den 27. maj i Roklubben. Både Kristian og Per er villige til genvalg.
Bestyrelsenmødes kl. 1800 før gen.forsamling.
b Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde.
Ikke relevant
c Haveaffaldsafhentning Per og Preben(An6)?
Det bliver tirsdag den 8.maj kl. 1300.
d Forårsskrivelse(Kristian).
Kristian skriver forårsskrivelsen med angivelse af hvornår der er haveaffaldsdag og generalforsamling. Per
deler ud.
e Hvad mere skal sættes på hjemmesiden? Som tidligere links til omgivelser? Dyrehavemøllen, Koppers
vagttelefon, Kommunen, Hjælp til hus og have(Bolius).

Preben holder den ajour. Vagttelefonnr. 63313163 lægges på hjemmesiden. Vi drøftede at lægge vores
medlemsliste på hjemmesiden, og enedes om dette.
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).
Kristian undersøger muligheden for at besøg ved Koppers til efteråret.
OBS: Bestyrernes ægtefæller/samlevere forventes at ankomme senest kl. 19.30, hvor der er let servering til
alle.
Evt. afbud for både bestyrer og ægtefælle/samlever - meldes snarest muligt til Claus & Anette, tlf.: 2173
6982.
M.V.H. Kristian Angelo formand Nyborg d. 14.4.2018
formand v. Hjulby-Dyrehave Grundejerforening
Ansgarsvej 10
5800 Nyborg
tlf.: (0045) 2567 8607

