Bestyrelsesmøde i Dronningmølle Grundejerforening 5. April 2019 hos
Johnny
Til stede: Johnny, Frede, Christian og Jan-H. Afbud fra Eske
1. Siden sidst
- Vejenes tilstand. Snak om Dustex.nu – Frede undersøger
- Grenafhentning i 2019: uge 24 og 43
- Antennemasten i DRM. Efter Borgermødet den 17/12 2018 afleverede
mastegruppen 8 mulige placeringer. Mastegruppen har klaget til Planklagenævnet. Dem har
Gribskov Kommune (GK) drøftet med TDC, men I virkeligheden ikke fundet nogen anden
placering end Stationspladsen egnet. På dette ufuldstændige grundlag fremlagde GKforvaltning
deres forslag til godkendelse den 20/2 2019. Jesper Behrensdorf ønskede imidlertid at GK skulle gå
i dialog med Borgerforeningen om placering. Den 20/3 afholdtes så et møde mellem GK og
Borgerforeningen v. Henny Green, Per C. Laursen og Jan-Helge Larsen. Også her tilbageviste GK/
TDC alle alternative placeringer. Der var flere tekniske uafklarede spørgsmål og inconsistent
argumentation, men TDC har efterfølgende ikke ønsket at svare på disse spørgsmål.
Borgerforeningen overvejer derfor at rette henvendelse til Ombudsmanden og diverse medier.
- Medborgerhus. Borgerforeningen har været i dialog med ejeren siden September
2018. Lejeprisen er 20.000 kr/md. Foreløbig er huset genudlejet bortset fra den ene af de to
forretninger ud mod Strandvejen. Folkeaktierne har indbragt 130.000 kr. Og en ansøgning til LAGmidler har givet 200.000 kr. til ombygning. Hvis det kan lade sig gøre at købe huset i form af et
a.m.b.a. vil huslejen kunne reduceres til halvdelen. Dronningmølle grundejerforening vil overveje
om de vil låne Dronningmøllehuset 350.000 kr., som kan forrentes med 3%.
2. Vores overgange 54 og 58 – de er ny-renoverede
3. Gribskov grundejerforbund øst - Onsdag den 8. maj 2019 kl. 10. til 16 i DN om
temaet DN’s kystpolitik og klimapåvirkning
4. Økonomi
Regnskab 2018 - godkendt
Budget 2019 - uændret
5. Hjemmesiden / Facebook - intet
6. Villingebæk Vandværk nej, tak til placering af mobilmast. Bedste vandkvalitet og 0-spild.
Rævebakken køber vand fra os og vi får så til gengæld vand fra Gilleleje.
7. Generalforsamling. Ansøge el-selskab om nedslag i elafgift ud over 4.000 kr.
To slags indkaldelser med og uden e-mail. Jan-H sender ud på mail og Johnny og Anni med brev.
8. Eventuelt
9. Næste møde – vi mødes 09.15 den 5. Maj
Ref. Jan-H

