Dronningmølle Grundejerforening
Bank 5043 1176986
CVR nr. 32575870

Referat Dronningmølle Grundejerforening bestyrelsesmøde
Dato: 26. Januar 2019 12:30-14:30
Sted: Spanske Fristelser, Dronningmølle
Deltager: Christian Albertsen, Frede Mølgaard, Jan-Helge Larsen, Johnny Tikotzki, Eske Traberg
Smidt
1. Siden sidst
a. Vejene: Mange huller men planen er at reparere før generalforsamling til foråret
b. Hegnklipning: Buske er ok men Lindetræerne på Linde Alle skal beskæres før de
blomstrer.
c. Fællesareal: Stolperne ved Linde Alle/Birke Alle skal fjernes for at lastbiler kan komme
forbi. Christian får tilbud
2. Vores vejskilte: Nogle vejskilte er ulæselige. Skal udskiftes. Minimum Dalsvinget vejskilte. Johnny og
Frede vil følge op
3. Antennemasten i Dronningmølle. Der er blevet klaget over masten. Klagen er afvist med den
begrundelse at alternative placeringer ikke er mulig. Den eneste alternative placering er ved vandværk
men vandværket har afvist de har plads. Christian vil kontakte vandværk for at afklare dette. Derudover
vil Jan-Helge klage over beslutningen omkring masten, fordi de alternative placeringer ikke er undersøgt
ordentligt af Huwai
4. Medborgerhuset/Dronningmøllehuset:
•

Jan-Helge gav en orientering. Ansøgning til LAG midlerne. Ialt 200.000 kr er indstillet. Til
udvikling af udkants Danmark. Til renovering af huset. Til udlejning af 2 lejemål og 1
“vandrehjem”

5. Vores tog overgange - intet nyt siden sidst
6. Villingebæk Vandværk - intet nyt
7. Økonomi - kun 1 restance. Regnskabet færdiggøres til næste gang men overordnet var det ikke et dyrt
år i relation til vejene
8. Generalforsamling: 5. maj - vi aftalte at holde et møde slut marts
9. Grenafhentning uge 24 - Frede vil lægge det på hjemmesiden
10. Hjemmesiden - Eske vil sørge for der kommer et link til Dronningmølle borgerforening
11. Facebook - ikke meget aktivitet
12. Eventuelt - det blev besluttet vi ikke vil gøre brug af Trikel (netværk for ejerforeninger)
13. Næste møde vil blive aftalt slut 30. marts

Referent/Eske Traberg Smidt

