Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst

12. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde
Lørdag den 12. marts 2016,
Sted: Super Bowling Marielyst, umiddelbart efter generalforsamlingen
Første møde for den nye bestyrelse:
Deltagere: Hans-Henrik, Henning, Erik, Allan, Jette, John H., John E.
,
Afbud fra: Ingen
Dagsorden
Pkt.

Emne

Konklusion

1

Godkendelse af seneste referat
(gl. bestyrelse)

Referat godkendt uden bemærkninger
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Konstituering af Bestyrelsen,
fordeling af arbejdsopgaver

Formand: Hans-Henrik
Næstformand: Allan
Kasserer: Erik
Facillitering af møder: Jette
Kontakt til kommune: Formand og Næstformand
Veje og stier: Hans-Henrik
Græsslåning og fællesarealer: Henning
Tv og internet: Allan
Muldvarpe: Erik
Vand og dræn: John H.
Ordstyrer: Hans-Henrik
Referent: John E. (John H.)
Webmaster: John E.
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Mødedatoer i 2016 /2017 (husk
kalender)
Forslag:
14.05.2016
10.09.2016
19.11.2016
07.01.2017
11.03.2017 Generalforsamling

Alle møder holdes i Marielyst –
28/5 2016 - Kl. 10.00
24/9 2016 - Kl. 10.00
19/11 2016 - Kl. 10.00
21/1 2017 - Kl. 10.00
18/3 2017 - Kl. 14.00 Generalforsamling med
efterfølgende bestyrelsesmøde
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Meddelelser fra formanden
Hvad gør de ved
vandproblemerne
(Guldborgsund kommune)
Beskæring ved kanalen – jeg har
fået oplyst at der skal skæres og
vi skal betale, henvist til Skovby
Holm som kan klare det fr en
rimelig penge – (kender ikke
beløbet)
Vejene skal sættes istand – knust
asfalt koster 300 kr. udlagt pr. m3,
der er pt indkøbt 25 m3, vi får et
overslag på hvor meget der skal
bruges til hele
grundejerforeningen. Der startes
med Krondyrstien (de dårligste
veje først)

HH: Udtrykker bekymring over overløb ved gammelt
antenneanlæg.
John H.: Har gentagende gange været i kontakt med
forsyningen p.g.a. tilstoppet hoveddrænsledning i
tilvokset fællesareal. Dette har medført, at der er
blevet spulet nogle gange, men da det ikke afhjalp
problemet, gennemførte forsyningen en partiel
udskiftning af drænledningen. Dette ser ud til at have
hjulpet.
HH: Orienterer at problematik omkring afstand fra
kant af kanal til beplantning, som skal være 10 meter.
Formand for landvindings-lauget mener ikke vi
overholder dette og vil gerne gøre det billigst i
regning.
Bestyrelsen er enige om at han må henvende sig
skriftligt, således at vi kan gå i dialog med kommunen.
HH:Trane fortalte at knust asfalt koster 300,00 pr.
kvm. Han star ter med de værste veje. Indtil videre for
Dkr. 7.500,00 - Det anslåes at være Dkr. 7.500,00 pr.
vej.
Erik: Foreslår en fordeling således at vi tager de
værste veje i år, og efterfølgende tager de sidste til
næste år.
Det vedtages med flertal at lave det hele nu.
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Meddelelser fra kassereren

Erik: Omdeler regnskab og indtil videre har der ikke
været det helt store forbrug.
Erik gen-fremsætter forslag om en
Erik: Omdeler forslag til ny emneopdelt dagsorden.
mere emne-opdelt dagsorden.
Der er enighed om at forsætte med en emneopdelt
dagsorden.
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Meddelelser fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer

Intet nyt fra de øvrige medlemmer.
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Aktiviteter i 2016

Postkassestativer skal ses efter.
Salg af fællesareal.
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Fællesmeddelelse

Allan: Hvem sørger for at slå græs langs cykelsti?
Erik: Hvis træer ligger ind over græsset, er det aftalt
at det ikke slås.
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Eventuelt

Intet

Godkendelse:
Underskrift.
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