***
***

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til kort konstituerende bestyrelsesmøde:

***
***

d. 15. juli 2018
Kl. 17.30 – 18.00
Ansgarsvej 10

Dagsorden:
1)
2)

Kommentarer til referat fra Generalforsamlingen d. 27.5. v. Per (tilsendt 1.7.)
Ingen kommentarer.
Meddelelser fra formanden og konstituering af bestyrelsen, o.a., siden sidste
bestyrelsesmøde:
a
Konstituering af bestyrelsen – fordeling af posterne: Formand, kasserer og sekretær.
Samt funktion som webmaster.
Formand: Kristian Angelo. Kasserer: Arne Vejbæk. Sekretær: PerThorhauge. Webmaster:
Preben Andersen.
b
Sølvmågekolonien – besigtigelse aflyst grundet meget få måger (bilag tilsendt 5.6.)
Intet hertil.
c
Koppers: Ændring af vilkår vedr. afkast til forbrænding (bilag tilsendt 1.7.)
Hertil kan kun siges at Koppers har erkendt skylden. Man beklager og vil forsøge at
undgå at udlede svovldampe fremover.
d
Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse, Koppers – Klage af 29.5.17 – yderligere
udsættelse med behandling og svar – nu forventes svar inden udgangen af 2018 (bilag
tilsendt 2.7.)
Intet hertil
e
Besøg på Koppers d.18.9 (bilag tilsendt 6.7.)
Det bliver tirsdag den 180918 kl. 1730. Rundvisning og lidt bespisning.
f
Reklamepylonen på Dyrehavevej har været nu været i udu, i hvert fald siden 2.6. (bilag
tilsendt d.d.)
Kommunen beklager. Det er ikke enkelt at reparere og den tekniker der kan er syg. Ingen
Tidshorisont – PS.: Det synes nu i orden, det var slukket om natten d.13.7.
3)Nye forslag og planlægning:
a
Næste bestyrelsesmøde i september – Hvem og hvornår?
Tag kalender med, så det kan planlægges med det samme.
Torsdag den 130918 kl. 1730 hos Arne og Karen
b)
Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde.
Haveaffald bliver fredag den 121018 kl. 1500.
Jul i Møllen bliver lørdag den 011218. Claus tager kontakt til møllerparret – PS.:

Efterfølgende lidt usikkert, da møllerparret er flyttet til Egeparken
4)

Eventuelt.

OBS: Bestyrernes ægtefæller forventes at ankomme kl. 19 til et glas sommervin og lidt tapas Obs: ikke et reelt aftensmåltid.
Evt. afbud for både bestyrer og ægtefælle meldes snarest muligt til Kristian & Jeanette, tlf.: 2567
8607.
M.V.H.
Referent: Per Thorhauge.

Kristian Angelo, formand

Nyborg d. 13.7.2018

