
Dronningmølle Grundejerforening

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. august 2016 

Til stede: Formand Chr. Albertsen, Peter Falk, Kirsten Skovgaard, Johnny Tikotzki og 
Frede Mølgaard. 

1. Siden sidst 
a) Uenigheder på Elme Alle i forhold til hønse-/hane hold er løst indbyrdes
b) Formanden har svaret Jørgen Kastberg og Mogens Salomon på deres indsendte 

forslag om støvbekæmpelse af vejene: Såfremt de vil have pristilbud, må de 
selv sørge for at fremkomme med et gennemarbejdet forslag med 
dokumentation.

2. Hjemmesiden
Hjemmesiden: >dronningmøllegrundejerforening.dk < har nu fået ny 
webmaster og der arbejdes målrettet på, at den bliver opdateret, så den er til 
at finde gennem Google og andre søgemaskiner. P.t. kan den kun findes via 
HTTPS://dronningmølle grundejerforening.dk. 

3. Vejene: Hegn og klipning
Bestyrelsesmedlemmer Peter Falk og Johnny Tikotzki har nu været rundt på alle 
veje for at tilse at alle respekterer reglerne ift. hegn og klipning. Der er stort set 
talt med alle grundejere, hvor der skal klippes ned og ændres på forholdene og 
alle er indforstået og får tingene på plads indenfor overskuelig fremtid 

4. Vejene tilstand/vedligeholdelse
a) Vejene er i fin stand  - dog har Poppel Alle stadig fleste udfordringer med huller i

vejen.
b) Notat: Der er problemer med byggetilladelse på Åsvinget grundet tvivl om 

fredningssag ift. Kongernes Nordsjælland
5.  Fælles arealer/vedligeholdelse

J. Wallin klarer stadig som tidligere, fællesarealerne for os – brandveje og å-
fællesareal

6. Grenafhentning uge 43
Husk grenafhentning som foregår i ugen efter skolernes efterårsferie

7. Økonomi, Regnskab/budget
Alle kontingenter er indgået – og ellers intet at bemærke

8. Vandværket
Vi har fra vandværket modtaget e-mail adresser på ca. 50 procent af alle 
grundejer, idet vi er i gang med en digitaliseringsproces, hvor implementering 
af indkaldelse til generalforsamling er næste skridt. Indkaldelsen til næste 
generalforsamling i 2017 vil dog foregå pr brev.

9. Eventuelt
Tisvilde Anlægsgartnere forestår grenafhentning og vintervedligeholdelse – og 
Michael/Villingerød for snerydning.

10.Næste møde
Næste møde dato er sat til den 6. marts 2017 kl. 15.30

24.08.2016
Referat v/Kirsten Skovgaard


