
Dronningmølle	  grundejerforening	  

	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  mandag	  den	  2.	  marts	  2015	  hos	  formand	  Peter	  Falk,	  Hostrups	  Have	  4,	  2000	  

Frederiksberg	  C.	  

	  

Tilstede:	  Formand	  Peter	  Falk,	  næstformand	  Christian	  Albertsen,	  kasserer	  Frede	  Mølgaard,	  Johnny	  Tikotzki	  
og	  sekretær	  Steffi	  Schüren.	  

1.	  	  	  Kassereren	  uddelte	  regnskab	  og	  status	  for	  perioden	  1.1.2014	  -‐	  31.12.2014	  samt	  ajourført	  medlemsliste	  

for	  Grundejerforeningen.	  Der	  er	  ca.	  15	  ændringer.	  

	  

2.	  	  	  Formanden	  bekræftede	  at	  årets	  Generalforsamling	  finder	  sted	  den	  3.maj	  2015.	  Som	  sædvanlig	  	  regner	  

vi	  med	  at	  afholde	  Generalforsamlingen	  på	  Cafe	  Rose.	  Kassereren	  bestiller	  lokalet	  og	  bekræfter	  bestillingen	  
til	  bestyrelsen	  samt	  skriver	  indkaldelse	  til	  Generalforsamlingen.	  Formanden	  kopierer	  indkaldelsen.	  Det	  
vides	  ikke	  om	  Willy	  Petersen	  som	  sædvanlig	  vil	  udsende	  indkaldelsen,	  	  ellers	  pakker	  og	  frankerer	  	  

sekretæren.	  

	  

3.	  	  	  	  Både	  næstformand,	  kasserer	  og	  sekretær	  er	  på	  valg	  i	  år.	  Alle	  er	  villige	  til	  genvalg.	  

	  

4.	  	  	  Der	  er	  ikke	  modtaget	  forslag	  til	  Generalforsamlingen,	  men	  der	  er	  modtaget	  et	  ønske	  fra	  Jan-‐Helge	  

Larsen,	  Linde	  Alle	  om	  en	  drøftelse	  af	  mulighed	  for	  hønsehold	  på	  op	  til	  5	  høns	  pr.	  grund	  for	  helårsbeboere.	  

	  

5.	  	  	  Hønsehold	  blev	  diskuteret	  uden	  at	  man	  fandt	  en	  løsning.	  

	  

6.	  	  	  Formanden	  har	  talt	  med	  alle	  beboere	  på	  Poppel	  Alle	  om	  evt.	  ensretning	  af	  vejen.	  Alle	  minus	  1	  var	  for.	  
Formanden	  taler	  igen	  med	  kommunen	  derom,	  ligesom	  oversvømmelsen	  på	  marken	  ved	  Mølle	  Alle	  

bemærkes.	  

	  

7.	  	  	  Grundejerforeningen	  bestiller	  grenafhentning	  efter	  Pinse	  i	  uge	  22,	  og	  til	  efteråret	  i	  uge	  43.	  Grenaffald	  

skal	  lægges	  i	  korte	  bunker	  og	  stables	  højt	  af	  hensyn	  til	  vognmandens	  grab;	  men	  endelig	  ikke	  ovenpå	  en	  
transformerstation.	  

	  

8.	  	  	  Der	  foreslås	  uændret	  vejbidrag	  og	  kontingent	  til	  foreningen.	  

	  

9.	  	  	  Vejene	  ordnes	  formentlig	  i	  løbet	  af	  april	  måned.	  

	  

Referat	  v/	  Steffi	  Schüren	  


