
Dronningmølle	  Grundejerforening	  
	  
	  
Formandens	  beretning	  
	  
Det	  har	  været	  et	  fredeligt	  år	  uden	  problemer	  med	  kommunen	  og	  medlemmerne	  har	  også	  været	  
flinke	  ved	  hinanden.	  Så	  der	  er	  ikke	  gået	  meget	  tid	  med	  konfliktløsning.	  
Ved	  en	  stor	  dør	  til	  dør	  indsats	  fra	  bestyrelsens	  side	  blev	  kontingenterne	  betalt	  med	  få	  undtagelser	  
og	  hækkene	  klippede	  tilbage	  i	  tide.	  
Vinteren	  har	  været	  billig	  med	  meget	  beskedne	  snemængder.	  Der	  har	  været	  lidt	  problemer	  med	  is,	  
men	  det	  er	  ikke	  rigtigt	  muligt	  at	  salte.	  
Vejene	  er	  løbende	  vedligeholdt	  på	  sædvanlig	  vis	  i	  løbet	  af	  året.	  Der	  er	  sket	  en	  opbygning	  af	  
Åsvinget,som	  trængte	  meget.	  Desuden	  er	  træerne	  på	  Lindealle	  blevet	  stynede.	  Begge	  dele	  i	  den	  
dyre	  ende,	  men	  pengene	  havde	  vi	  jo	  og	  effekten	  skulle	  gerne	  holde	  i	  en	  del	  år.	  
Til	  forårets	  alm.	  gennemgang	  har	  vi	  valgt	  miljøcertificeret	  genbrugs	  grus.	  Det	  er	  grovere	  end	  den	  
tidligere	  belægning	  ,men	  giver	  en	  mere	  robust	  overflade	  og	  har	  en	  bedre	  drænevne	  over	  for	  
regnvand.	  Desuden	  reduceres	  støvgenerne	  til	  et	  minimum.	  
Bestyrelsen	  vil	  gerne	  høre	  om	  der	  er	  stemning	  for	  en	  slags	  bådebro	  ved	  fællesgrunden.	  	  
Skal	  bestyrelsen	  arbejde	  på	  at	  få	  Poppelalle	  ensrettet?	  Den	  er	  smallere	  end	  de	  andre	  veje	  og	  er	  
næsten	  umulig	  at	  holde	  i	  god	  stand	  på	  grund	  af	  belastningen.	  
Det	  er	  svært	  at	  få	  forrentet	  foreningens	  formue	  med	  det	  nuværende	  renteniveau.	  Man	  kan	  dog	  
opnå	  op	  imod	  4%,men	  det	  kræver	  at	  man	  tegner	  garantbevis	  og	  det	  er	  i	  princippet	  risikokapital	  og	  
en	  sådan	  aftale	  kan	  ikke	  indgås	  af	  bestyrelsen	  uden	  generalforsamlingens	  godkendelse.	  	  
Der	  vil	  blive	  afhentet	  grene	  i	  uge	  23	  som	  sidste	  år.	  
Stor	  tak	  til	  bestyrelsen	  og	  til	  Villy,	  som	  også	  i	  år	  trods	  sin	  alder	  atter	  har	  påtaget	  sig	  at	  få	  
indkaldelserne	  i	  kuverter	  og	  af	  sted	  til	  tiden.	  
Formanden	  ønsker	  alle	  en	  god	  sommer	  i	  fred	  og	  ro.	  	  
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