Dronningmølle Grundejerforening
Bank 5043 1176986
CVR nr. 32575870

Referat Dronningmølle Grundejerforening bestyrelsesmøde
Dato: 29. marts 13:00-15:30
Sted: Poppel Alle 22
Deltagere: Christian Albertsen, Frede Mølgaard, Peter Falk, Johnny Tikotzki, Eske Traberg Smidt
1. Siden sidst
- Vejenes tilstand: Birke Alle, Elme Alle og Linde Alle har nogle huller. Derudover har Poppel
Alle som altid diverse huller. Det blev aftalt at Brian skulle køre over og fyld groft grus i før 1.
maj.
- Snerydning er blevet fortaget én gang i 2018. Det blev konstateret vi endnu ikke har
modtaget en regning for dette arbejde.
- Grenafhentning i 2018 vil blive fortaget i ugen efter Pinse og uge 43 som altid.
- Ændring af reglerne for nedsat el-regning. Der er åbenbart blevet ændret på hvem der er berettiget
til reduceret el pris hvis man har hel årsbeboelse. Det blev diskuteret om man skulle præsentere det til
generalforsamlingen. Frede og Christian påtog sig at undersøge det.
2. Vores overgange 54 og 58

Intet nyt
3. Gribskov Grundejerforbund øst: Intet nyt
4. Økonomi Men overordnet har vi fortsat en god økonomi. Frede konstaterede at der er god

økonomi selvom der er et lille underskud i 2017.
5. Hjemmesiden/facebook intet nyt
6. Villingebæk Vandværk: Den ekstra betaling som alle betaler for at renovere vandsystemet vil

bortfalde næste år. Dermed er vandsystemet færdig renoveret. Derudover blev det
konstateret Vandværket uheldigvis har generalforsamling på samme dag som os.
7. General forsamling 2018 vil være 6. maj 2018. Frede præsenterede udkast til indkaldelse. Der

var en diskussion om hvem der genopstillede. Det blev konstateret at vi mangler en revisor,
en bestyrelses suppl. og et nyt medlem da Peter ikke genopstiller. Der var en diskussion af
forskellige kandidater.
8. Ingenting under Eventuelt

9. Næste møde
Næste møde blev aftalt et møde omkring sommer den nærmere dato ville blive fastsat
senere.
Referent/Eske Traberg Smidt

