Dronningmølle Grundejerforening
Bank 5043 1176986
CVR nr. 32575870

Bestyrelsesmøde 19. januar 2017 kl. 12.30
Skovvænget 3, 2800 Kgs. Lyngby
Dagsorden:
1. Siden sidst:
Status på hjemmesiden
Hønsehold på Elme Alle 14
Vejenes tilstand
Regnskab
Vandværket
2. Birketræer på Birke Alle til fældning
3. Borgermødet vedr. overgang: 54 og 58
- Presseomtale
- Inddragelse/orientering af vores medlemmer
- Underskriftsindsamling
4. Vores IT-strategi
e.mail -sms
5. Gribskov grundejerforbund/øst medlemskab
6. Generalforsamling – ændringer i bestyrelsen?
7. Næste bestyrelsesmøde 6.3.2017
Ad. 1.: * Hjemmesiden fungerer super med vores nye webmaster.
* Der har været klager fra Elme Alle nr. 16 over hønsehold med hane og hønsehus i skel på nr. 14.
Der er dog p.t. ingen høns og formanden har aftalt med ejeren, at der ikke kommer nyt hønsehold,
inden de har talt sammen.
* Vejene er i fin stand.
* Regnskabet er ikke lavet endnu, men det ser fint ud.
* Renoveringen af vandrørene fortsætter som planlagt. Rævebakkens Vandværk er ved lukke.
Meddelt dem at de kan komme med hos os i Villingerød Vandværk forudsat, at de renoverer deres
ledningsnet forinden.
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Ad. 2.: Besluttet at gennemgå dem sammen med en træmand. Chr. og Frede tager initiativet.
Bemærkninger fra medlemmer på Birke Alle modtages gerne. Peter oplyser, at der for en del år
siden var en afstemning om der skulle plantes nye vejtræer, hvis der fældes nogle af de gamle.
Stemningen var klart for ikke at plante nye træer.
Ad. 3.: Chr. redegjorde for overgangene 55-57, hvor 55 må være Villingerødvej. 56 en allerede
nedlagt stiforbindelse og 57 er stien mellem Linde Alle og Poppel Alle.
Kommende bedre sikring blev drøftet. En håndbetjent bom kan være en løsning, men der vil være
stor risiko for, at den måske efterlades åben. Der fremkom derimod et andet rigtig godt forslag:
nemlig en selvlukkende låge som vi kender det fra naturområder, hvor der går dyr som fx ved
Tegners Museum og Esrum Møllegaard.
Så der var også enighed om, at vi laver en ”protestskrivelse” med forslag til en udvidet sikring i
forhold til den nuværende sluse ved overgang 54 og 58. Som nævnt ovenfor med en selvlukkende
låge af en art. I svaret på vores læserbrev i Ugeposten svarer Lokaltog, at de følger Bane
Danamarks vejledninger og arbejde med sikring af overgange. Bane Danmark skriver netop, at
stiovergange og markoverkørsler, der ikke er kørevej til en eller flere ejendomme fortsat kan
bevares forudsat, at der er et led. Der vil sikringen med den selvlukkende låge være en sikring på
helt samme niveau som et led – vel endda bedre. Skrivelsen til Lokaltog gøres klar og lægges på
hjemmesiden, så vores medlemmer kan gå ind og underskrive. Det vil de blive opfordret til i
indkaldelsen til vores generalforsamling.
Ad. 4.: Ved alle nye medlemmer beder kasseren om mailadresse. I indkaldelse til
generalforsamlingen vil vi opfordre medlemmerne til at sende deres mailadresse til foreningen.
Ad. 5.: Der var flertal for medlemskab af grundejerforbund/øst. Det koster 10 kr. pr. medlem.
Ad. 6.: Peter Falk oplyste, at han ønsker at stoppe efter mange mange år i bestyrelsen. Frede
oplyste, at han er parat til 1 år mere som kasserer, så der skal findes en ny til 2018.
Ad. 7.: Næste bestyrelsesmøde er 6. marts 2017 kl. 15.30 bl.a. for planlægning af
generalforsamlingen den 7. maj 2017 kl. 10.00 på Cafe Rose, hvis alt falder på plads.
Frederiksberg, 20. januar 2017
Referat v/ Frede Mølgaard

