Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst
Den 12. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde
Tid: lørdag den . 12 maj 2018 kl. 10.00
Sted: Hos Palle, Elsdyrstien 20
Deltagere: Palle, Henning, Allan, John H., Erik, Hans-Henrik og John E.
Fraværende: Ingen.
Dagsorden
Pkt. Emne
Konklusion
1
Godkendelse af seneste referat
Referat er godkendt
2

Formanden orienterer om evt.
hændelser siden sidste møde.

3

Kassereren fremlægger og
gennemgår driftsregnskab og
status.
Drøftelse af nyt postnr. 4875
Marielyst
(HH)
Status på postkasser, samt drøftelse
af evt. videre forløb (Erik)

4

5

6

Drøftelse af brønddæksler skjult
under asfalt (Erik)

7

H1 – har sendt dette til Erik
Som aftalt - i går, syntes vi, at der
skal ses på farten i vores område.

-

Mole-projekt er droppet indtil videre.
Vinterbadningsprojekt under udvikling. Forventet
investering 6-7 mio. Dkr.Opstart til eftereåret
- Kommunen der står som ejer af velkomstcenteret.
- Der er ansat en by-vicevært i Marielyst.
- Der opføres snarest Sheltere i Bøtø-skoven
- Byggegrund ved Aldi - er Aldi selv der bygger nyt.
- Ved problemer med spildevand, beder forsyningen
om at få oplyst hvilken strækning der er stoppet.
- Der opføres 100 nye bygge-grunde ved Go-card
banen.
- Persondataforordningen kræver grundejerforeningen
sikrer medlems-kartoteket.
- Et strandet skib ved Bøtø strand er mulig at se fra
stranden.
- H16 har kontaktet Hans Henrik omkring meget smalt
vejstykke. Hans Henrik sørger for udbedring.
- Renovationen er begyndt at køre i mindre biler,
hviket er godt for vores veje.
- Jf. Komunalbestyrelsesbeslutning er det nu tilladt at
køre på digerne. Digelauget er ikke enig i
beslutningen og har anket den.
Skilte er derfor ikke taget ned, men
kommunalbestyrelsesbeslutningen må forventes at
være gældende.
Godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen tilslutter sig.
Erik har ”Renset” ud i postkasserne.
Projektet afventer udviklingen, imens opfordres
medlemmerne til at fjerne postkasser der ikke bruges.
4 dæksler til drænsystem er dækket, disse løftes i
indeværende år. – Kommunen er informeret.
Spildevandsdræn afventer akut behov (Sjællendt set)
Bestyrelsen har besluttet at rykke chikaner ind.
Flere bump overvejes.

Kunne du / I se på om "den store
vej" Dyrehaven, om de vejchikaner
kunne rykkes sammen så de blev til
vejchikaner ! Evt. lidt store sten,
som kunne males hvide, som de
andre ?
Jeg kunne forstå på dig at de
vejchikaner som er kommet på alle
sidevejene kostede op mod 4000
kr!
Det kan ikke koste så meget at
rykke på dem vi har, også evt. lidt
store sten i siderne, så farten
komme af!
Vi håber at i vil se på det, gerne
inden næste år.
8

Eventuelt

Græsklipningen er af svingende kvalitet – Henning taler med
Morten.
Næste års generalforsamling afholdes på Oldfruen, kl. 10.00
Det droppes at udlægge støvbinder i år.
Væltet træ på fodboldbanen er skåret væk.
Indkaldelse til Generalforsamlingen pr. Mail undersøges
juridisk.

Referent: John Eggers
Godkendelse:____________________
Allan

___________________________
Erik

____________________
Henning

___________________________
Palle

____________________
Hans-Henrik

___________________________
John H.

