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***

HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til bestyrelsesmøde:

***
***

d. 11. januar 2020
Kl. 17.30 – 18.30
Ansgarsvej 10

Dagsorden:
Referent: Per Thorhauge
1)
2)

Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde d. 15.9. v. Per? (tidligere tilsendt).
Ingen kommentarer.
Meddelelser fra formanden o.a., siden sidste bestyrelsesmøde:
a

b

c

d

e

f

g

h

Nye tilflyttere og nye medlemmer? Ny velkomstskrivelse?
59 medlemmer. Ingen nye. I ”mit hus” findes ny velkomstskrivelse. Vi ser på det.
Koppers: Miljøgodkendelse til ændring af emissionsgrænse for TOC (bilag tilsendt
6.1.)
Koppers havde søgt om udvidelse af grænsen op til 20 mg C/m3. P.t..er deres
tilladelse på 1; de holder det stort set pænt, enkelte målinger dog op til 3,1. De fik
lov til at udvide til 5 hvilket betyder at de må sode lidt mere og der kan komme lidt
større lugtgener – alt i alt er det blot en lovliggørelse af deres aktuelle udledning.
Koppers: Afgørelse om ingen godkendelsespligt for fleksibel anvendelse (bilag
tilsendt
6.1.)
Dette medfører ingen ændringer i deres produktion og vi har ingen kommentarer.
Koppers: Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse på Koppers – Klage af 29.5.17 –
vi var lovet svar inden 6 måneder, så inden udgangen af 2018 – så inden udgangen af
2019 – og nu inden udgangen af 2020 (bilag tilsendes)
Vi var lovet svar på vores klage inden udgangen af 2019. Det er nu udskudt til inden
udgangen af 2020.
Haveaffald d.16.10. (Per)
Sparsomt antal brugere, men vi fortsætter ordningen. Preben(Ansgarsvej 6) og Per
står for det.
GDPR – på vores hjemmeside - hvordan går det? (Claus)
Besluttet at foreningen skal stå som dataansvarlig og Claus bliver databeskyttelsesrådgiver. GDPR lægges ud på foreningens hjemmeside.
Møllenyt: Møllelaug? - ”Fyraftensforedrag” om Dyrehavemølle, 29.1. kl.17 på
Tinghuset. Besøg på møllen d.24.2. kl.16-17, kræver tilmelding, Jeg kan få to pladser
à 75 kr. (2 bilag tilsendes)
Vi har indtil nu intet hørt fra nogen omkring oprettelse af et Møllelaug. Det forlyder
at Kongens fadebur skal stå for det og det menes at man herfra kunne tænke sig et
Møllelaug.
Den besværlige udkørsel fra Ansgarsvej til Dyrehavevej – et trafikspejl? - afslag fra
kommunen (bilag tilsendt 25.9.)
Kommunens afslag tages til efterretning.

i

J

Henvendelse fra Hans Peter, Ansgarsvej 8 D, 30.10. (fmd. v ”Ved Fjorden”,
Ansgarsvej 8 a-i) Har I tænkt på kystsikring? - og vil I?
Vi har ikke tænkt på det men det kunne måske klares med et dige af ler. Der spørges
for ved kommunen.
Afkalkning af ledningsvand? (bilag tilsendes)
Der er skrevet til kommunen med forespørgsel om hvorvidt man påtænker at
foretage sig noget for at sænke kalkniveauet i kommunens drikkevand. Vi afventer
svar.

3)

Nye forslag og planlægning:
a
Næste bestyrelsesmøde – hvornår? Og hvor? Tag kalender med så det kan planlægges
med det samme.
Bliver den 020420 kl. 1730 hos Arne og Karen..
B
Yderligere drøftelse af suppleantens rolle – tilknytning til bestyrelsen?
Ingen tvivl om at det kunne være formålstjenligt at knytte suppleanterne tættere til
bestyrelsen men p.t. holdes bestyrelsesmøder privat og pladsforhold gør at man
ikke kan invitere suppleanter med. Hvis vi på et tidspunkt evt. kan holde
fødselsdags-festen i Møllen er der enighed om at suppleanterne skal inviteres med.
c
Vinsmagnings arrangement? - afhænger bl.a. af, hvornår møllen er færdigrestaureret.
Udskudt til Møllen er færdig.
d
Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde: Forårsskrivelse, haveaffald.
Intet ud over dette sædvanlige.

4)

Eventuelt:
Henvendelse fra et medlem vedr. Pylonen ved Griffensund. Tiden overholdes faktisk
på nær et kvarter men det virker som om lyset er lidt skarpt. Hele opstillingen er dog
godkendt at politiet.

OBS: Efterfølgende afholdes Grundejerforeningens 88 års fødselsdag. Bestyrernes ægtefæller
forventes at ankomme kl. 18.30, hvor der er velkomstglas og efterfølgende middag med
drikkevarer. Middagen med drikkevarer er på sammenskudsbasis.
Evt. afbud for bestyrer og ægtefælle meldes snarest muligt til Kristian & Jeanette, tlf.: 2567
8607.
Der er afbud fra vores æresmedlem Peter med hustru.
M.V.H.

Kristian Angelo, formand

Referat ved Per Thorhauge d.30.1.20/KA 5.2.

7.1.2020

endeligt 9.1.20

