***
***

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til bestyrelsesmøde:

***
***

d. 2. april 2019
Kl. 17.30 – 18.30
Dyrehavevej 80

Dagsorden:
1)
2)

3)

Kommentarer til referat fra bestyrelsesmødet d. 26.1. v. Per (tilsendt).
Intet
Meddelelser fra formanden o.a., siden sidste bestyrelsesmøde:
a
Nye tilflyttere og nye medlemmer
Fjordbakken 10, Michael Kroer. Vil formentlig gerne være medlem og ligeså
Ansgarsvej 8B, Birgit Pedersen.
b
Skift af bankforbindelse medfører nye krav til bestyrere eller lovændring (Arne).
Foreningen skifter til Danske Bank. I den forbindelse er vores love vedr. § 8 ikke
udførlig nok. Der skal tilføjes at foreningen tegnes af formanden og linjen
”bestyrelsen hæfter for foreningens kasse” udgår. Ændringen fremlægges som forslag
på den kommende generalforsamling.
c
Forårsskrivelse – evt. ekstra skrivelse vedr. kontingent.
Forårsskrivelsen omdeles med bla. oplysning om haveaffaldskørsel og generalforsamling
Der omdeles særlig skrivelse vedr. kontingentindbetaling før generalforsamlingen.
d
Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse på Koppers – Klage af 29.5.17 – vi var lovet
svar inden 6 måneder, så inden udgangen af 2018 – Og nu inden udgangen af 2019 (bilag
tilsendt 21.2 og d.d.)
Intet nyt.
e
Haveaffald
Er efter bestyrelsesmødet blevet aftalt til tirsdag den 7. maj kl. 1500
f
Har tilmeldt os ”Netværk for bestyrelser i grundejerforeninger”(TRIKEL)
Der mailes en gang om ugen fra netværkets side vedr. div. Forespørgsler og
Problemstillinger. Endnu intet interessant for os.

Nye forslag og planlægning:
a
Jul i møllen – et forsøg på videreførsel (intet nyt).
Vi tager kontakt i løbet af sommeren.
b
Næste bestyrelsesmøde – Hvem og hvornår(Generalforsamling)? Tag kalender med,
så det kan planlægges med det samme.
Vil bliver i forbindelse med den kommende generalforsamling. Arne, Claus og Preben
vil gerne modtage genvalg. Vi forhører os hos Jette m.h.t. til supp. post.
c
Vinsmagnings arrangement?
Fra bestyrelsens side bakkes op om et sådant arr. Ligeledes opbakning bag svampetur,
Holckenhavn og slipshavnstur.
d
Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde.
Intet for nuværende.

4)

Eventuelt:
Intet.

OBS: Bestyrernes ægtefæller forventes at ankomme kl. 18.30, til en let servering.
Evt. afbud for bestyrer og ægtefælle meldes snarest muligt til Per & Marianne, tlf.: 2885 0066.

M.V.H.
Referent: Per Thorhauge, 8.april
KA

Kristian Angelo, formand

