Dronningmølle Grundejerforening
Bank 5043 1176986
CVR nr. 32575870

Referat Dronningmølle Bestyrelsesmøde
Dato: 28. marts 2020 12:00-14:00
Sted: Video/telefonmøde
1. Siden sidst
a. Vejene – vi har modtaget et alternativ tilbud til renovering af vejene. Det er et omfattende
tilbud på total renovering. Christian vil tag fat i entreprenør om muligheden for at lave et lidt
mindre omfattende projekt

2. Antennemast – de afventer klagesagen hvilket afgøres oktober. Der er ikke givet
byggetilladelse og Jan-Helge forventer ikke kommunen vil give den før klagen af afgjort
3. Stationspladsen
•

Bestyrelsen er generel positiv for navnet Ferdinand Andersens Plads

•

Der er en plan for renovering af parkeringsområdet. Men Dronningmølle Grundejerforening
ejer kun vejen men selve parkeringspladsen er faktisk Lokaltog. Jan-Helge vil fremsende
planen for renoveringen og bestyrelsen vil så tag stilling til om Grundejerforeningen vil give
tilskud til renoveringen.

4. Borgerforeningen – Vi diskuterede om at give et lån til Møllehuset. Det kræver at en
vedtægtsændring og Frede ville se på en formulering. Så kræver det flertal på
Generalforsamling og en ekstraordinær Generalforsamling for eksempel den 22. august.
5. Der er behov for beskæring af træ ved Stationspladsen. Jan-Helge vil se på det.
6. Elme Alle 21 – der har været nogle klager. Der har været en kontakt med ejeren af grunden
og forhåbentlig ville dette løse problemet.
7. Mailadresser på medlemmerne – Jan-Helge har samlet næsten alle mail adresser
8. Økonomi/regnskab
•

Der er uheldigvis blevet opkrævet dobbelt. Så alle grundejere skal oplyses at de skal afvise
betalingsservice til betaling start april.

9. Generalforsamling
•

Det blev besluttet at udskyde Generalforsamling til den 8. august. Jan-Helge vil via email
orientere alle medlemmerne der forefindes email på og Eske vil sørge for at upload til
hjemmesiden.

•

Frede vil invitere Bo trygt til at fortælle indbrudsforebyggelse til Generalforsamlingen

10. Grenafhentning uge 23 fortsætter som planlagt
11. Villingebæk Vandværk – intet nyt
12. Hjemmesiden/Facebook – ikke meget aktivitet
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13. Eventuelt: Frede har besluttet at trække sig som kassér og medlem af bestyrelsen så JanHelge vil skrive ud til medlemmerne og spørge om der er nogen der er interesseret i at
engagere sig i Grundejerforeningen.
14. Næste møde: Der vil blive afholdt et telefonmøde når Christian har snakket med entreprenør
vedr vejene. Derudover er næste ordinær bestyrelsesmøde skemasat til 13. juni.
Referent/Eske Traberg Smidt

