Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst
Den 28. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde
Tid: lørdag den 28. maj 2016 kl. 10.00
Sted: Hos Jette, Elsdyrstien 27
Deltagere: Hans-Henrik, Henning, Jette, Allan, Erik og John E. - Fraværende: John H.
Dagsorden
Pkt. Emne
1
Godkendelse af seneste referat

Konklusion
Referatet er godkendt uden ændringer af de tilstedeværende

2

Formanden orienterer om evt.
hændelser siden sidste møde.

Formanden orienterer om møde for strandgrundejerforeningerne. – Der forefindes intet referat fra dette
møde.

3

Kassereren fremlægger og
gennemgår driftsregnskab og
status.

Kasseren fremlægger uden kommentarer.

4

Anmodning fra Landvindingslaget
Bøtø Nor om beskæring langs
kanalen (rådighedsbælte)

Efter kontinuerlig dialog med Landvindingslaget, er der enig
om at afvente kommunens stillingtagen til hvor stort
rådighedsareal skal være, og hvordan det skal se ud.

5

Vandproblemer ved E72
(henvendelse fra ejeren til Allan)

Allan orienterer om hul/lavning i fællesareal hvor vandet
løber retur mod grundejer. Dræn er udbedret og bestyrelsen
håber det hjælper. Grundejeren ønsker tilladelse til at plante
bjergfyr ud for egen grund, hvilket grundejerforeningen
accepterer hvis det sker efter anvisning fra Henning.

6

Fastlæggelse af procedurer for
godkendelse af referater fra
bestyrelsesmøder og
generalforsamling

Referat af generalforsamling godkendes af referent og
dirigent.
Referat af bestyrelsesmøde læses højt ved afslutning af hvert
punkt og derfor bør der være minimale ændringer.
Endelig godkendelse sker på næstkommende møde.

7

Hjemmesiden – evt. forslag til
ændringer / rettelser

Link til Fibia mangler da det ikke virker. Erik undersøger
om han kan finde et nyt og sende det.

8

Drøftelse af det videre forløb om
”salget af blindtarmen” ved
Dådyrstien 1 med efterfølgende
svar til de berørte grundejere

Bestyrelsen anbefaler at der plantes bjergfyr til hindring af,
at udefra kommende kan befærde området. Det betyder at
området ikke vil få slået græs. Erik og HH tilskriver de
berørte grundejere.

9

Vejene
Arbejdet er afsluttet, er det
tilfredsstillende???

Der er stor tilfredshed med vejene i øjeblikket.
Der mangler stadig støvbinder på vejene. Dette sker inden
sommerferien.

10

Sprøjtning af stier måske
udlægning af stabilgrus på nogle af
stierne (John H)

Indtil videre udsættes punktet, som genoptages ved næste
gennemgang af området.

11

Eventuelt

R36 ønsker at beskære 3-4 træer i plantebæltet. Henning
tilskriver grundejerne.
Brønddæksel ved forlængelsen af dyrehaven er stadig løst.
Forsyningen er tilskrevet pr. mail, men stadig intet er sket.
Området omkring boldbanen er ikke så pænt, men
bestyrelsen er enige om at det er OK med naturområde.
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