Dronningmølle Grundejerforening
Bank 5043 1176986
CVR nr. 32575870

Referat Dronningmølle Bestyrelsesmøde
Dato: 16. juni 2019 10:00-11:40
Sted: Små Spanske Fristelser, Dronningmølle
1. Præsentation og konstituering
Alle er gengangere og fortsætter i roller fra sidste år
2. Opsamling på Generalforsamlingen Det gik godt uden en diskussion om de forudgående emails
3. Vejskilte: Dalsvinget vejskilt skal udskiftes og Frede vil måle og bestille nyt vejskilt.
Johnny tilbød at vaske alle nødvendige vejskilte.
4. Bænk ved åen: Frede og Johnny køber bænk til åen
5. Bro over åen: Eske følger op med genbo grundejerforeningen på den anden side af åen
(Dalvænget)
6. Vejenes tilstand: Mange huller på Poppel Alle men det er som altid
7. Hjertestarter: Det blev diskuteret om man skal købe en da Tryg fonden har sagt nej. JanHelge vil tag diskussionen op i borgerforeningen da det er fælles interesse.
8. Overgang til Netto: Der var snak om at skabe mindre trafik med bump eller parkering. JanHelge vil tag den op i borgerforeningen.
9. Støvbekæmpelse gik godt og vi aftalte at snakke sammen i august om der var behov for en
omgang mere. – Efter mødet er det blevet besluttet at bestille en omgang Dustex omgang
mere i midt juli.
10. Grenafhentning gik godt. Den billigste omgang
11. Overgange intet nyt
12. Borgerforeningen:
o Dr. Mølle huset: Tøjbutik er åben og den anden butik (smykkebutik) mod gaden
åbner snart. Derudover er et værelse udlejet på 1. Sal.
o Lån: Det blev besluttet vi skulle arbejde for at ændre vedtægter så vi kunne lave lån
til dr mølle huset.
o Antennemasten: Der har været møde med tdc og eneste alternativ placering ville
være overgangen 150m oppe af banen.
o Stationspladsen: Der har været forskellige forslag til at gøre den smukkere og da
grundejerforeningen ejer en del af stationspladsen. Det vil nok kræve en betaling fra
DRM GRF men muligvis kræver det en beslutning på generalforsamling. Jan-Helge
følger op.
13. Grundejerforbund øst: Intet nyt
14. Facebook: Ikke meget aktivitet
15. Eventuelt: Ingen emner

Referent/Eske Traberg Smidt

