***
***

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til bestyrelsesmøde:

***
***

d. 26. januar 2019
Kl. 17.30 – 18.30
Ansgarsvej 8G

Dagsorden:
1)

Kommentarer til referat fra bestyrelsesmødet d. 13.9. v. Per (tilsendt).
Intet.

2)

Meddelelser fra formanden o.a., siden sidste bestyrelsesmøde:
a
Nye tilflyttere og nye medlemmer (bilag tilsendt fra Arne 18.1.19).
Nyt medlem på Ansgarsvej 8B pr. 010219. P.t. 54 medlemmer. Listen lægges på
hjemmesiden.
b
Skifte bankforbindelse? (bilag tilsendt d.d.).
Kassereren redegjorde for div. Gebyrer m.m. i bl.a. Jyske Bank, Fynske Bank og
Nykredit samt Danske Bank. Enighed om at der skiftes til Danske Bank.
c
GDPR (the General Data Protection Regulation) = Person data forordningen; trådte i
kraft d. 25.5.18. Vi er nødt til at indføre det i Grundejerforeningen. Vores dataansvarlige
er Claus. Til diskussion og vedtagelse eftersendes vores forslag til ”Persondatapolitik”
og ”Tro og love erklæring”(bilag tilsendt d.d.)
Dataansvarlig Claus Voss fremlagde forslag for persondatapolitik for Hjulby
Dyrehave Grundejerforening. I det fremlagte materiale manglede oplysninger om
vores IT-leverandør. Dette indføjes under pkt. 3. Bestyrelsesmedlemmerne underskrev tro- og love erklæringer. Persondatapolitikken – underskrevet af foreningens
dataansvarlige lægges på hjemmesiden tillige med tro- og love erklæringerne.
d
Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse på Koppers – Klage af 29.5.17 – vi var lovet
svar inden udgangen af 2018 – det holdt så ikke (bilag tilsendt 27.11.).
Fortsat intet nyt. Formanden havde lagt ud for klagegebyret. Refunderes af kassereren.
e
Miljøgodkendelse til nyt brandpumperum etc. af 22.11. (bilag tilsendt 8.12.).
Ingen kommentarer.
f
Deltage i Netværk for bestyrelser i grundejerforeninger? (bilag tilsendt d.d.).
Enighed om at vi melder os til. Formanden ser på det.

3)

Nye forslag og planlægning:
a
Jul i møllen – et forsøg på videreførsel (bilag tilsendt d.d.).
Realdania, som har købt møllen m.h.p. restaurering er politivt indstillet overfor
Foreningen. Man kan dog endnu ikke give noget endeligt tilsagn om benyttelse
Til bl.a. ”Jul i Møllen”
b
Næste bestyrelsesmøde – Hvem og hvornår(april)? Tag kalender med, så det kan
planlægges med det samme.
Bliver den 020419 kl. 1730 hos Per Thorhauge, sekr.
c
Forårsskrivelse

d
e

4)

Aftales på næste bestyrelsesmøde.
Haveaffald
Aftales på næste bestyrelsesmøde
Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde.
Intet for nuværende.

Eventuelt:
Intet.

OBS: Efterfølgende afholdes Grundejerforeningens 87 års fødselsdag. Bestyrernes ægtefæller og
æresmedlemmet forventes at ankomme kl. 18.30, hvor der er velkomstglas og mere. Hanne og
Preben har arrangeret en fin fødselsdagsmiddag. Drikkevarer til eget forbrug medbringes og
maden er på sammenskudsbasis.
Evt. afbud for både bestyrer, æresmedlem og ægtefælle meldes snarest muligt til Preben &
Hanne, tlf.: 3024 2323.
Der er p.t. afbud fra Inge Q Jordhøj(Æresmedlemmets hustru)
M.V.H.

Kristian Angelo, formand

Udkast: d. 22.1.2019
Endelig: 24.1.19

