***
***

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til bestyrelsesmøde:

***
***

d. 15. september 2019
Kl. 17.30 – 18.30
Møllevænget 2B

Dagsorden:
Referent: Per Thorhauge.
1)

Kommentarer til referat fra Generalforsamlingen og det efterfølgende konstituerende
bestyrelsesmøde d. 12.5. v. Per? (tilsendt).
Intet

2)

Meddelelser fra formanden o.a., siden sidste bestyrelsesmøde:
a
Nye tilflyttere og nye medlemmer? (Arne)
Nyt medlem: Ansgarsvej 8D, Hans Peter Rasmussen. Nu 58 medl. ud af 77 mulige
b

C

d

e

f

g

h

Skift af bankforbindelse (Arne).
Alt er på plads i Danske Bank. Formand og kasserer har skrevet under og tegner
foreningen.
Efterårsskrivelse – evt. ekstra tilføjelse vedr. kontingent? (Kristian)
Kristian udfærdiger. Claus kopierer og Per distribuerer. Det pointeres at vi fortsat er
opmærksomme på, at der køres stærkt på Dyrehavevej, og at vi vurderer på tiltag.
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) - Intet nyt
Haveaffald??
Det bliver onsdag den 16. oktober kl. 1500. Preben Andersen, Ansgarsvej 6 og
Per Thorhauge forestår.
GDPR – på vores hjemmeside(Claus)
Et medlem har underrettet os om, at vi ikke overholder reglerne. Bl.a. må medlem
mernes betalingsdatoer ikke fremgå på hjemmesiden. Vi undersøger grundigt og
retter ind.
Hegnsloven ligesom vores egne opdaterede love er lagt på hjemmesiden.
Møllenyt
Vi har fået accept til fortsat at holde ”Jul i Møllen”, også gerne generalforsamling.
Der bliver indrettet et lille køkken og toilet; men det når ikke at bliver klar her i
2019. Fra Real Danias og Kongens Fadeburs side ønsker man at oprette et møllelaug,
og vi er positive, afventer et udspil og deltager evt. gerne(Claus)
Den besværlige udkørsel fra Ansgarsvej til Dyrehavevej – et trafikspejl?(bilag
tilsendt d.d.)
Vi forespørger kommunen om der evt. kan opsættes et orienteringsspejl på
Dyrehavevej.

3)

Nye forslag og planlægning:
a
Jul i møllen.
Kommer igen, men ikke i år.
b
Næste bestyrelsesmøde – hvornår? (Grundejerfoeningens Fødselsdag v. Kristian &
Jeanette) Tag kalender med så det kan planlægges med det samme.
Bestyrelsens medlemmer indgiver mulige datoer(fredage og lørdage) for januar.
c
Vinsmagnings arrangement?
Vi udskyder til foråret og håber at møllen er færdig og at vi kan være der.
d
Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde.
Intet p.t.

4)

Eventuelt:
Suppleantens rolle blev ”vendt”. Suppleanten bør eventuelt knyttes lidt tættere til
bestyrelsen, så de føler mere tilknytning. Hvordan?
Der er blevet betalt vægtafgift for traileren, som - for nemheds skyld stadig står i
Prebens navn.

OBS: Bestyrernes ægtefæller forventes at ankomme kl. 18.30, til en let servering.
Evt. afbud for bestyrer og ægtefælle meldes snarest muligt til Claus & Anette, tlf.: 2173 6982

M.V.H.

REF: P. Thorhauge 17.9./KA 23.9.

Kristian Angelo, formand

14.9.2019

