Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst
Den 13. august 2021

Referat af bestyrelsesmøde 4. september 2021
Tid: Lørdag den 04. september 2021 kl. 09,00
Sted: Hos Palle
Deltagere: Hans-Henrik, Allan, Preben, Palle, Tina, Henning og John
Dagsorden
Pkt. Emne
Konklusion
1
Gennemgang af området
Mange grundet tilskrives omkring beskæring.
Parkenring og kørsel på fællesarealer er problem. Der laves
indlæg til hjemmesiden.
2
Godkendelse af seneste referat
Godkendt
3

Formanden orienterer om evt.
hændelser siden sidste møde.

4

Kassereren fremlægger og
gennemgår driftsregnskab og
status.

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)

Indtil videre afholder foreningen sig fra at lægge yderligere
belægning.

6

Vi bor på Dådyrstien 4, og oplever
at folk kører meget stærkt hen til
bumpet på vejen og når de så kører
den anden den vej, og har passeret
bumpet, gasser der fuld op igen og
man har svært ved at nå at stoppe
når hen til enden af vejen. Vi har
selv et par gange været ved at blive
kørt ned og vil derfor gerne i
dialog med jer om at få lavet et
bump, måske lige ud for os, så det
ikke er muligt at få så meget fart
på, både den ene og anden vej.
Henvendelse fra Hjortestien 32
vedr. indkørsel
Postkasser hvad er status

Bestyrelsen vil ikke på bagrund af denne henvendelse tage
yderligere tiltag.
Forslagsstiller opfordres til at stille det som forslag til
næstkommende generalforsamling.

7
8
9

Muldvarpe bekæmpelse, vi skal
have set kontrakten igennem

10

Steler ved vejbump – hvordan får
vi dem sat så større biler kan
komme forbi.
Eventuelt

11

Referent: John Eggers

Orientering om møde vedrørende Dige og overvejelser om
belægning. Allan fortæller om Facebook gruppe vedrørende
diget.
Tina fremlagde regnskab der accepteres af alle.

Beslutningen hidrører ikke under grundejerforeningen,
hvilket H32 orienteres om.
Postkassestativer er gen-etableret efter hærværk og alt er
opdateret.
Preben gennemgår kontrakten og kommer med forslag til
ændringer på næste møde.
Preben sørger for etablering af holdbar løsning.

Tina vil gerne have at renoveringsselskabet kører merer
forsigtigt..- De tilskriver med jævne mellemrum.
Henning – Noget nyt om affaldssortering – Det er der ikke.
HH: orienterer om drøftelser omkring cykelsti ved hovedvej.

