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Formandens	  beretning.	  
Fra	  kommunen	  har	  der	  kun	  været	  én	  enkelt	  sag.	  Vores	  rensningsanlæg	  er	  forældet	  og	  vil	  ikke	  blive	  moderniseret.	  
Derimod	  bygges	  det	  om	  til	  en	  pumpestation,	  således	  at	  alt	  spildevand	  bliver	  sendt	  til	  behandling	  i	  Gilleleje.	  Det	  
betyder,	  at	  der	  skal	  lægges	  en	  returledning	  under	  Pile	  Allé	  og	  Birke	  Allé.	  Denne	  ledning	  mener	  man	  kan	  skydes	  

igennem,	  så	  man	  slipper	  for	  at	  grave	  vejene	  op.	  Dog	  kommer	  der	  med	  jævne	  mellemrum	  dæksler	  i	  vejbanen.	  
Arbejdet	  skulle	  væres	  startet	  i	  juni,	  men	  forsøges	  udskudt	  til	  september	  af	  hensyn	  til	  feriefolket.	  

Kommunen	  har	  efter	  lovændring	  forrige	  år	  bestemt	  sig	  for,	  at	  opkræve	  afgift	  for	  vejbelysningen	  på	  alle	  private	  
fællesveje.	  Den	  har	  ikke	  henvendt	  sig	  til	  grundejerforeningen,	  men	  til	  de	  berørte	  borgere.	  Det	  er	  heller	  ikke	  

grundejerforeningens	  lysanlæg,	  det	  er	  i	  sin	  tid	  opsat	  af	  borgerforeningen.	  

Vejene	  er	  i	  ganske	  god	  stand	  og	  vil	  blive	  gået	  efter	  på	  sædvanlig	  vis.	  Dog	  får	  Poppel	  Allé	  en	  stor	  omgang	  og	  de	  små	  
sideveje	  ved	  Åsvinget,	  som	  ikke	  er	  blevet	  opbygget	  får	  en	  ekstra	  tand.	  Poppel	  Allé	  er	  et	  stort	  problem,	  da	  den	  er	  
smallere	  og	  mere	  befærdet	  end	  de	  andre	  veje.	  Vi	  har	  tidligere	  søgt	  om	  at	  få	  den	  ensrettet,	  men	  fået	  afslag.	  Nu	  er	  det	  

en	  ny	  og	  større	  kommune,	  og	  man	  burde	  nok	  forsøge	  igen.	  En	  omfattende	  renovering	  af	  vejen	  med	  knust	  granit	  vil	  
koste	  300.000	  kr.,	  og	  så	  får	  vi	  kun	  5	  års	  garanti.	  Så	  det	  bliver	  alt	  for	  dyrt.	  

Bortset	  fra	  et	  par	  enkelte	  steder	  er	  hegnene	  i	  god	  stand	  og	  rager	  ikke	  for	  langt	  ud.	  Vejtræerne	  blev	  sat	  i	  stand	  for	  et	  
par	  år	  siden	  og	  har	  det	  godt.	  Der	  er	  flere	  og	  flere	  som	  sætter	  plankeværk	  op.	  Det	  er	  egentlig	  i	  strid	  med	  

servitutterne,	  men	  bestyrelsen	  mener	  godt	  man	  kan	  dispensere	  herfor,	  hvis	  der	  plantes	  noget	  grønt	  op	  ad	  ydersiden.	  

Fra	  sidste	  års	  generalforsamling	  er	  der	  nogle	  hængepartier.	  
En	  bådebro	  ved	  åen	  kan	  godt	  bygges,	  hvis	  man	  holder	  byggeriet	  på	  land.	  Det	  er	  dog	  en	  tvivlsom	  fornøjelse	  at	  padle	  
kano,	  da	  der	  mange	  steder	  er	  udlagt	  gydeområder,	  og	  disse	  må	  ikke	  oversejles.	  Der	  er	  ikke	  noget	  at	  fiske	  efter,	  men	  

der	  må	  udsættes	  1	  ruse.	  Alt	  i	  alt	  virker	  det	  ikke	  som	  noget	  frugtbart	  projekt.	  

Vi	  aftalte	  støvbekæmpelse	  på	  vejene,	  men	  det	  blev	  ikke	  til	  noget	  på	  grund	  af	  det	  skiftende	  vejrlig.	  Vi	  vil	  dog	  forsøge	  
igen	  i	  år,	  hvis	  vejrforholdene	  tillader	  det.	  Prøv	  at	  køre	  20	  km	  i	  timen	  i	  stedet.	  

Der	  har	  været	  talt	  om	  skiltning	  mod	  for	  høj	  hastighed	  på	  vejene.	  De	  eneste	  skilte	  der	  må	  sættes	  op	  er	  dem	  med	  den	  

lille	  pige.	  De	  findes	  allerede	  på	  alle	  veje	  undtagen	  Poppel	  Allé.	  Jeg	  har	  prøvet	  at	  undersøge	  effekten	  af	  skiltet	  på	  
Birke-‐	  og	  Linde	  Allé.	  De	  fleste	  beboere	  kunne	  slet	  ikke	  huske	  skiltningen,	  og	  de	  der	  kørte	  for	  hurtigt	  var	  de	  samme	  3-‐
4	  personer,	  stort	  set	  alle	  fremmede	  biler	  listede	  af	  sted.	  Der	  er	  således	  ingen	  målbar	  adfærdsregulerende	  effekt,	  og	  

man	  udbeder	  sig	  fra	  bestyrelsens	  side	  gode	  forslag	  til	  en	  anden	  fremgangsmetode.	  

Grundejerforeningens	  hjemmeside	  er	  nu	  færdig	  og	  har	  fungeret	  ca.	  10	  Dage.	  Se	  den	  på:	  
dronningmøllegrundejerforening.dk	  	  Vi	  prøver	  at	  holde	  den	  på	  et	  niveau,	  som	  ikke	  hele	  tiden	  kræver	  omfattende	  
revidering.	  

Er	  der	  nogen	  der	  ved	  hvem	  der	  sætter	  trekantskilte	  op?	  

Der	  bliver	  afhentet	  grenaffald	  i	  uge	  23.	  

Bestyrelsen	  takker	  for	  medlemmernes	  velvilje	  og	  ønsker	  alle	  en	  god	  sommer.	  Særlig	  tak	  til	  Willy,	  som	  trods	  høj	  alder	  

stiller	  op	  som	  revisor,	  og	  som	  altid	  er	  behjælpelig	  med	  at	  få	  tryksagerne	  sendt	  ud.	  

Peter	  Falk	  

	  


