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Referat Dronningmølle Grundejerforening bestyrelsesmøde 

Dato: 25. januar 2020 12:00-14:30 

Sted: Jan-Helge, Linde Alle 34, Dronningmølle 

Deltager: Christian Albertsen, Frede Mølgaard, Jan-Helge Larsen, Johnny Tikotzki, Eske Traberg 

Smidt 

• Siden sidst 

• Vejene - tilstand/vedligeholdelse 

• Mølle Alle/Poppel Alle T kryds er udført og holder forhåbentlig mange år 

• Bestyrelsen besluttede at undersøge muligheden for at finde en ny entreprenør til vej 

renovation. Johnny og Christian ville aftale at mødes med den nye entreprenør 

• Antennemast - der var en vellykket fakkel demonstration. Men desværre virkede det til 

beslutningen allerede på forhånd var bestemt så det var en politisk process demonstrationen ikke 

kunne påvirke. Jan-Helge tror stadig der er lidt håb da beslutningen er anket og den vil først 

blive behandlet til oktober. 

• Ny jernbane bro er ikke påbegyndt. Det forventes afsluttet til august 2020. Jan-Helge vil 

kontakte lokalbanen for at undersøge muligheden for at kombinere overgang over åen 

• Gribsskov Landligger Forbundet - ikke noget nyt udover deres nyhedsbrev der ligger  

• Overgangen intet nyt 

• Mailadresser på medlemmerne - Jan-Helge arbejder løbende på at gøre listen ajour. Vi 

diskuterede muligheden for kun at sende indkaldelse til generalforsamling på email. Men da 

vedtægterne siger det skal ske skriftligt så slipper vi ikke for at sende med post til dem vi ikke 

har email adresse på 

• Borgerforeningen kæmper med at udleje butik og lejlighed da den nuværende lejer er opsagt. 

Der skal betales depositum 1. Juni.  

• Renovering af stationspladsen. Kommunen har godkendt at betale 50.000kr til ny asfalt. Men 

det kræver at grundejerforeningen betaler 40t kr for at få ny asfalt. Bestyrelsen besluttede at det 

skulle godkendes på generalforsamlingen. 

• Økonomi - går godt der var få store udgifter i 2019 såsom renovering af Mølle Alle/Poppel Alle 

• Generalforsamling - det blev foreslået at afholde det lørdag den 10. Maj kl 10 i 

Dronningmøllehuset 

• Grenafhentning - foregår uge 23 
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• Villingebæk vandværk - ikke noget nyt vi har fået en backup linje til Gilleleje vandværk. Det 

blev foreslået at vandværket kom til generalforsamlingen og præsenterede  

• Hjemmesiden/facebook - intet nyt 

• Eventuelt 

• Næste møde - lørdag 28. Marts 

 

Referent/Eske Traberg Smidt 

 


