
Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst 
Den 24. september 2022 

 Referat af  bestyrelsesmøde 

Tid: Lørdag den 24. september 2022 kl. 09,00 
Sted: Hos Allan 
Deltagere: Allan, Tina, Henning, Hans-Henrik, Carsten 
Dagsorden 

Pkt. Emne Konklusion

1 Gennemgang af området Der skrives til adskillige - Alle om beskæring til skæl

2 Godkendelse af seneste referat Godkendt - Dato rettes.

3 Formanden orienterer om evt. 
hændelser siden sidste møde. 
 

Formandsmøde afholdes d. 29/9 2022, hvor der skal 
diskuteres følgende: 
- rammer for affaldssortering 
- Der skal diskuteres trafikal situation for hele 

sommerhusområdet Marielyst. 
- Loppemarked ved omfartsvej og ringveje mht. til trafikal 

situation.  
- Tvangsbeskæring af grunde mod offentlig vej.  
- Etablering af sti på dige.  
- Planer om ny feriepark og adgangsveje hertil. 
- Planer om etablering af havvindmøllepark.  
- Affaldsspande og tømning af disse ved fugletårne.  
- Ejerforhold til områder langs kanal. 
- Aftale vedrørende handikap rampe ved sillestrup strand.

4 Kassereren fremlægger og 
gennemgår driftsregnskab og status. 

Godkendt

5 Vedligehold af grusveje, udlægning 
af knust asfalt så der er noget at 
arbejde videre med fremover. 
(skrab af vejene til udbedring af 
nye huller) 
(Palle) 

Der indkøbes knust asfalt og veje hæves ved hjortestien 6-16. 
Der kigges på græsarealer mht. spor i græsset som udbedres. 
Tilbud om støvbinder modtaget af entreprenør. 



6 Bestyrelsen mener ikke at den trafikale situation kan være 
særlig stor (ganske få berørte grunde). Det anbefales at tale 
med de naboer som kan være årsag til problemet. 
John E. Skriver svar til H4 i samarbejde med Hans-Henrik.

7 Ny kontrakt med Fibia (Allan) De første regninger er kommet ud med fakturagebyr. Allan 
har talt med Fibia om at dette modregnes i næste regning. 
Diverse bilag omkring Fibia fjernes fra hjemmesiden og i 
stedet henvises til at man opretter sig på Fibia’s hjemmeside 
“Mit Fibia”.

8 Postkasser hvad er status (Palle) Status uændret - Palle kommer med oplæg til ny postkasse 
løsning til generalforsamlingen.

9 Beskæring af træer på fællesarealer 
(Carsten)

Bestyrelsen er positive over for det fremlagte forslag om at 
beskære randbeplantning til omkring ned til omkring 4-5 
meter, som fremlægges på kommende generalforsamling. 
Bestyrelsen undersøger økonomiske konsekvenser og sikre 
kommunens accept. - Arbejdsgruppe nedsættes.

 Jeg skriver til jer fordi jeg har et 
stort ønske på hjortestien nr 4 i 
Dyrehaven. 
At der, når man køre ind i området, 
står at man må køre 30 km i timen 
(hvilket jeg slet ikke 

forstår ) betyder der 
partout også skal køres 30 km i 
timen på det lille stykke grusvej på 
100 m foran vores sommerhus. Det 
resulterer i at vi sidder i en støvsky 
uden lige og knas mellem 

tænderne  jeg ved godt 
det vil være en udgift at lægge 
noget asfalt hvilket selvfølgelig 
ville være mit største ønske. Men 
kunne man ikke sætte et tydeligt 
skilt op som jeg har set på andre 
veje hvor man bliver bedt om at 
sætte farten ned, eller et skilt med 
mindre hastighed eller i sidste ende 
lave et bump? 
 
Jeg håber meget at høre fra jer, om 
ikke andet så for at få at vide hvor 
jeg ellers skal skrive til. 
 
Med venlig hilsen en ellers meget 
lykkelig sommerhusejer 
jeannie Hoffmann hjortestien 4 
Dyrehaven



Referent:  

John Eggers

10 Eventuelt Fællesmail oprettes til brug for hjemmeside - aktion JHE 
Begrebet Biodiversitet konflikter mod foreningen vedtægter 
om renholdelse af grunde - Undersøges nærmere til næste 
bestyrelsesmøde.


