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HJULBY-DYREHAVE
GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til bestyrelsesmøde:

***
***

d. 17. maj 2020
Kl. 16.30 – 17.30
Ansgarsvej 10

Dagsorden:
Referent: Per Thorhauge
1)
2)

Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde d. 11.1. v. Per? (tidligere tilsendt).
Ingen kommentarer
Meddelelser fra formanden o.a., siden sidste bestyrelsesmøde:
a
Nye tilflyttere og medlems-liste (Claus & Arne)? (Ny velkomstskrivelse skrives
snarest, Kristian)
Der er nye tilflyttere på Ansgarsvej 8F og det forlyder at de gerne vil være
medlemmer.
b
Generalforsamlingen er udskudt til 2021 – drøftelse og kommentarer.
Af ”corona-nød” springes generalforsamlingen over. Ingen medlemmer har
kommenteret dette (var nævnt i forårsskrivelsen). Bestyrelsens medlemmer
fortsætter alle et år mere.
c
Koppers: Miljøgodkendelse til optimering af beg-udbytte ved varmebehandling
(bilag tilsendt 12.2.)
Miljøgodkendelsen har ikke nogen reel interesse for os.
d
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. Intet nyt.
Som anført – intet nyt. Se tidligere referater.
e
Haveaffald afhentes d.22.5. ved Per og Preben (Ansgarsvej 6).
Intet specielt. 4 medlemmer fik afhentet haveaffald. Preben og Per fortsætter gerne.
f
Traileren? Henvendelse fra Hanne Schødt, An2. d.22.4. Er nu OK. Hvem skal
fremover kigge på den ved problemer? Skal vi have en ”traileransvarlig”?
Claus Voss er ”udnævnt” til traileransvarlig.
g
Møllenyt:
Besøget på møllen d.24.2. kl.16-17 ?(Claus og Arne)
Møllelaug? Og havelaug?
Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 11.5. punkt 7: Der skal udarbejdes ny lokalplan
nr. 315 for de nye funktioner ved Dyrehavmøllen – bl.a. museumsfunktion,
mødelokale til 50 personer og kontor i møllen.
Møde i Erhvers- og Udviklingsudvalget d.11.5. I punkt 6 vedr Møllen, skrives under
øvrige aktiviteter: ”Nabopleje – tidligere traditioner for grundejerforeningen
fastholdes i møllen”
Kongens Fadebur v/ Judy Egholm efterlyser interesserede til at være med i et Mølleog havelaug. Der bliver tilsyneladende meget at lave – Først skal man instrueres
grundigt og herefter skal man kunne starte møllen og male korn. Åbne og lukke og
afholde events. Det er ikke ligetil og endnu har ingen vist seriøs interesse. Det er
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4)

foreløbig udskudt. Det er aftalt at vi fremover skal kunne holde møder i Møllens
lokaler, incl. F.eks generalforsamling.
Lysreklamesøjlen ved Griffensund – tænder et kvarter for tidligt om morgenen – nu
rettet (bilag fra 13.1. - tilsendes d.d.)
Som anført er reklamesøjlen rettet ind.
Kystsikring? Henvendelser til kommunen (bilag tilsendt d.12.2., 17.2., 24.2. og bilag
fra 10.3. tilsendes d.d.)
Kristian Angelo og Hans Peter fra foreningen ”Ved Fjorden” har nu 2 gange spurgt
ind til at møde med kommunen, men man er ikke vendt tilbage. Problemet berører
15-17 husstande.
Afkalkning af ledningsvand? (bilag tilsendt 30.1.)
På forespørgsel oplyser kommunen at man ikke umiddelbart har nogen planer om at
iværksætte fælles afkalkning

Nye forslag og planlægning:
a
Næste bestyrelsesmøde – hvornår? Og hvor? Tag kalender med så det kan
planlægges med det samme.
Afholdes hos Arne og Karen i september. Dato endnu ikke fastlagt.
c
Vinsmagnings arrangement? - udskudt til møllen er færdigrestaureret.
Som anført udskudt
d
Forslag til emner på næste bestyrelsesmøde:
Ingen umiddelbart.
Eventuelt:
Et medlem har anmodet om indsigt i foreningens oplysninger om
vedkommende selv jf. reglerne omkring GDPR. Medlemmet har selv stor viden
på områdetrefe og det er efterfølgende aftalt at vi tager kontakt til medlemmet
for at få hjælp, hvis vi har begået fejl i vores registreringer af medlemmerne.

OBS: Evt. afbud meldes snarest muligt til Kristian tlf.: 2567 8607.

Ref. v. Per Thorhauge, d.2.6.20/KA 7.6.20

