 ***
***

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til bestyrelsesmøde:

***
***

d. 13. september 2018
Kl. 17.30 – 18.30
Dyrehavevej 37

Dagsorden:
Referent: Per Thorhauge
1)
2)

3)

Kommentarer til referat fra bestyrelsesmødet d. 15.7. v. Per (tilsendt)
Ingen kommentarer
Meddelelser fra formanden o.a., siden sidste bestyrelsesmøde:
a
Nye tilflyttere og nye medlemmer.
Ansgarsvej 14 er solgt til familie. Ansgarsvej 4 Wædeled – nye medlemmer
b
Sølvmågekolonien – behov for tiltag næste år?
Besøget fra Nyborg Havn(ADP) blev aflyst p.g.a. for få måger. Skal der gøres noget,
skal der være tale om en koloni. (ingen fundet) Emnet tages op næste år.
c
GDPR (the General Data Protection Regulation) = Person data forordningen; trådte i
kraft d. 25.5.18. Vi er vist nødt til at indføre det i Grundejerforeningen. Så skal vi
have en
dataansvarlig.
Se
f.eks.
Parcelhuseejernes
Landsforening:
www.parcelhus.dk/persondatabeskyttelse – er også behandlet i sidste nr. af: ”Mit
hus”, der pt. er i cirkulation blandt bestyrelsen.
Vi orienterer medlemmerene om emnet på hjemmesiden. Claus er udpeget som dataansvarlig. Kristian og Claus gør noget klar til næste bestyrelsesmøde.
d
Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse på Koppers – Klage af 29.5.17 – nu
forventes svar inden udgangen af 2018. Intet nyt.
e
Besøg på Koppers tirsdag d.18.9, kl. 17.30. Denne gang uden deltagelse fra Teknikog Miljøudvalget.
Tilmeldt 29 voksne og 4 barn.
f
Haveaffalds afhentning bliver fredag d.12. oktober, ved Per og Preben(Angarsvej 6)
g
Reklamepylonen på Dyrehavevej - har fulgt tænd- og sluklisten siden d.13.7.

Nye forslag og planlægning:
a
Jul i møllen – er det slut? Sat i bero da møllerparret ikke længere bor på adresssen
b
Næste bestyrelsesmøde – afholdes som fødselsdag i januar? Hvem og hvornår? Tag
kalender med, så det kan planlægges med det samme.
Bliver den 26. januar hos Preben og Hanne.
c
Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde. Intet

4)

Eventuelt: Intet.

OBS: Bestyrernes ægtefæller forventes at ankomme kl. 18.30 til en let servering.
Evt. afbud for både bestyrer og ægtefælle meldes snarest muligt til Arne & Karen, tlf.: 2242
6252.
M.V.H.

Kristian Angelo, formand

Nyborg d. 11.9.2018

