Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst
Den 17.november 2017

Dagsorden til bestyrelsesmøde
Tid: lørdag den 17. november 2018, kl. 10.00
Sted: Palle, Elsdyrstien 20
Deltagere: Øvrige medlemmer
Fraværende: John Eggers
Pkt.
1

Emne
Godkendelse af seneste referat

Konklusion
Godkendt

2

Formanden orienterer om evt.
hændelser siden sidste møde.

3

Kassereren fremlægger og
gennemgår driftsregnskab og status.

Cykling på diget, der arbejdes på at få fjernet ”cykling
forbudt”
Postnummer, ligger i kommunen, bliver 4875 Marielyst
Trafikudvalget – der laves ikke yderligere chikaner på
Marielyst Strandvej
Næste dialogmøde med kommunen foregår 25. maj 2019, på
Rådhuset
STEF -medlemskab 3000 kr årligt, vi deltager ikke, der kan
muligvis tegnes privat medlemskab.
Bus 742 nedlægges – der bliver shuttlebus Gedser –
Nykøbing over Marielyst.
Der har været drøftelser omkring knust asfalt på vejene –
ingen afklaring.
Kasseren gennemgik regnskab – ingen bemærkninger.

4

Næstformanden orienterer om
forhandling med Fibia om fremtidig
tv
Skilt (ridning forbudt) vores skilt
ved indkørslen til Dyrehaven, skal
det skiftet, vedligeholdes eller tages
ned??
Status på beskæring

Allan orienterede, der er pt. ikke modtaget noget fra Fibia,
Fibia rykkes. Fibia, Kim Jørgensen indkaldes, om
nødvendigt, til møde hos os.
Palle får det klaret

Bankforbindelse
(Allan)
Fastlæggelse af ny mødedato for
januar-mødet (budgetmødet)
Fremtidig indkaldelse til
generalforsamling: Brev eller email.
(- iflg mødereferat 12. maj 2018
pkt. 8 ville Palle undersøge de
juridiske aspekter).

Forslag til bankskifte, efter en drøftelse, blev det beluttet at
forblive i Danske Bank
Mødet afholdes den 2. februar 2019

5

6
7
8
9

10

Drøftelse af postkasser for evt.
forslag på kommende
generalforsamling. – Erik vil på
mødet komme med forslag til evt.
muligheder med henblik på endelig
beslutning på budgetmødet i jan.
2019.

Er foretaget, efter tilskrivning.

Palle undersøger det juridiske i at ændre til indkaldelse via
mail. Vi skal have ekstraordinær generalforsamling, evt på
samme dag som ordinær generalforsamling. Gælden for
generalforsamlingen 2019.
Ordinær generalforsamling afholdes den 23. marts 2019, hos
Oldfruen.
Erik fremlagde forsag til mulighed for nye postkasser,
drøftes på budgetmødet.
Hans-Henrik undersøger om det er muligt med et ”hus” fra
teknisk skole.

11

Eventuelt

Referent: Hans-Henrik Madsen

Hjemmesiden rettes til så det kun er muligt at tilskrive
bestyrelsen og ikke foreningen som sådan.
Opdateres med relevante datoer.

