Grundejerforeningen DYREHAVEN MARIELYST

Den 28. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde
Tid: søndag, den 27. april 2014, kl. 10.00
Sted: Hos Jette, Elsdyrstien 27
Deltagere: Jette, Allan, Henning, Erik, Hans-Henrik
Afbud fra: John Eggers, Frank Strømsted
Dagsorden
Pkt. Emne
1
Godkendelse af seneste referater

Konklusion
Godkendt og underskrevet

2

Meddelelser fra formanden:
Nye punkter til dagorden
a) Rep/vedligehold af veje.
b) Foreningens vedtægter, revision
c) Godkendelse i kommunen af
vores nye navn

a) Trane har oplyst at der foretages vedligehold af vejene i
løbet af maj – når han har fået den maskine som klarer at
oprette vejene retur. Det er samtidig aftalt at der sker
opfyldning af vejen ved brønddæksel ved Krondyrstien 61
b) Det foreslås at vi IKKE foretager revision af vores
nuværende vedtægter idet de opfylder reglerne.
d) Svar til Dorte Jørgensen (D09)
c) Vedtægterne og referat af generalforsamlingen sendes til
vedr. anmodning om fritagelse for Guldborgsund Kommune til godkendelse.
betaling til fællesantenneanlægget Ved forkortelse af vores navn bruges følgende: G/F
Dyrehaven Marielyst.
d) Svar til Dorte D09, svaret gennemgået formanden sender
svaret.
John kontaktes angående rettelser og underskrift, vedr.
referaterne fra generalforsamlingerne så det kan lægges på
hjemmesiden og udsendes samtidig med fællesmeddelse.

3

Meddelelser fra kassereren:

Regnskab for perioden 1.1 – 25.4.2014 gennemgået. 10
medlemmer har fået rykker med rykkergebyr, 3 medlemmer
har betalt, der mangler således stadig 7 medlemmer.

4

Meddelelser fra næstformanden,
herunder TV

5

Meddelelser fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer

6

Eventuelt

Der har i Påsken været dårligt TV-signal på DR1 – DR2 – og
TV2.
Endelig kontrakt med SEAS-NVE er underskrevet og sendes
til hele bestyrelsen (Frank)
Grundpakken kan eventuelt ændres så den måske bedre
dækker vores område (flere tyske kanaler)
Betingelserne fra SEAS-NVE skal lægges på hjemmesiden,
Allan anmoder SEAS-NVE om at udsende betingelserne til
grundejerne og anmoder SEAS-NVE om at sende formular
som skal bruges ved ejerskifte.
Kontrakten på græsslåning er underskrevet.
Fældning af træer D33 – egetræer må IKKE fælles,
grundejer må gerne fælde grantræer, trods at de står i
fællesareal, gran langs stien bør beskæres.
Læbæltet ved kanalen – der skal ikke foretages yderligere
beskæring.

Mødet slut 11.55
Referent
Hans-Henrik Madsen

