Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst
den 20. september 2014

Dagsorden bestyrelsesmøde
Tid: lørdag den 20. september 2014, kl. 10.00
Sted: Hos Jette, Elsdyrstien 27
Deltagere: Hans-Henrik, Frank, Henning, Jette, Allan, Erik, John
Afbud: Ingen
Pkt.

Emne

1

Inspektionsrunde i området
suppleret med nedenstående.
a) Kontrol af nummerskilt ved
indkørsel til de forskellige
veje (henvendelse fra K19 –
som ikke er nævnt ved
vejindkørsel)
b) Problem med træ
bevoksning på nabogrund
(K19)

Konklusion

a. Bestyrelsen konstaterer at der flere steder er problem
med skiltning og vil undersøge og udbedre problemerne.
b. Der skrives brev til følgende grundejere om at
beskæring af træer mod vej (K33 og K5). - Bestyrelsen
henviser til K19 til hegnsloven og kan desværre ikke
deltage i nabostridigheder.

2

Godkendelse af seneste referat

Tlf./mailadresse liste for bestyrelsen opdateres.
Rettelser fremsendt pr. mail og rettes til godkendt referat.

3

Meddelelser fra formanden
a) Status på godkendelse af
ændring af foreningens
navn, ejendomsskat,
vurdering. (Guldborgsund
kommune)
b) Orientering om vandmøde i
Marielyst 26. juni 2014.
c) Formandsmøde den 27. sept.
2014, her skal vælges
medlem til trafikgruppen
(Guldborgsund Kommune)
d) Orientering om evt. dyrehold
ved Strandparken.

a. Foreningens navn er rettet og alt er rettet.
b. Guldborgsund kommune arbejder intenst på en plan.
c. Hans Henrik får tilsagn om at melde sig til
Trafikgruppen.
d. Bestyrelsen har umiddelbart ingen indsigelser, men
forbeholder sig retten til at vende tilbage ved eventuelle
naboklager.

4

Meddelelser fra kassereren:
a) Erhvervsstyrelsen/CVR
register.
b) Digital
postkasse/medarbejdersignat
ur.
c) NETS betalingsservice
d) Jyske Bank
e) Div. Andre
leverandører/kontakter

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5

Meddelelser fra næstformanden,
herunder TV
a) Hvordan går det med
afleveringsforretningen (evt.
suppleret med Frank)

a. Seas har ikke kontaktet for afleveringsforretning
- Alt er gået godt projektet
- Seas har lovet pæn afdækning af opgravninger, dette er
ikke helt OK
- Der skrives deadline for regres på hjemmesiden.
- Frank kontakter Seas for aflevering d. 29/9-2014.

6

Meddelelser fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

a. Frank arbejder på det
b. Frank sørger for overflytning.

På plads i forhold til nyt navn
På plads i forhold til nyt navn
På plads i forhold til nyt navn
På plads i forhold til nyt navn
Orienteres løbende
Regnskab udleveret og forklaret.
Gammelt anlæg lukkes ned og kort skal fjerne fra anlæg
senest primo oktober. Strøm slukkes helt ned senest med
udgang af 2014

a) Status på e-mail liste (Frank)
b) Hvad gør vi med vor
hjemmeside: navneændring
(vi har jo fået nyt domæne),
opdatering af mødereferater,
fællesmeddelelse, regnskab,
vedtægter og sletning af
gammel irrelevant info.
(Frank)
7

Eventuelt

Henning: Orienterer om tilbud for Opsynsmand.
Jette: Ønsker overvejelse omkring aflønning af de
medlemmer i bestyrelsen, som laver en meget stor indsats.

