
Referat Dronningmølle Grundejerforening bestyrelse  

Dato: 3. juni 2017 12:30-15:30 

Sted: Frede Mølgaard, Birke Alle 

Deltagere: Christian Albertsen, Frede Mølgaard, Peter Falk, Johnny Tikotzki, Eske Traberg Smidt 

1. Præsentation og konstituering 

En generel præsentationsrunde. Eske blev valgt som sekretær.  

2. Generalforsamlingen 

Den blev afholdt og den blev overordnet anset for at være en succes. Det blev bemærket der 

var en til tider ophidset debat om generalforsamlingen og indkaldelsestidspunkt.  

3. Vejenes tilstand 

Vejene var blevet renoveret fornyeligt og generel var opfattelsen at vejenes tilstand var god. 

Dog blev det bemærket at der på nord siden ud for Birkealle 7-9 var nogle mangler, Johnny vil 

pointere for ham der varetager arbejdet. Det blev også bemærket vi endnu ikke har modtaget 

en regning for arbejdet.  

4. Forsøg med støvbekæmpelse på Elme Alle 

Det blev fremsat som forslag, at lave et eksperiment med støvbekæmpelsesforanstaltninger 

på Elme Alle. Der var en længere diskussion hvor det blev diskuteret for og imod. Peter 

fremhævede det omfattende undersøgende arbejde der blev lavet for et par år siden og at 

man på tidligere generalforsamling nedstemte et forslag om at afsætte penge til 

støvbekæmpende foranstaltninger. Der var bestyrelsen ikke flertal for forslaget. 

5. Grenafhentning uge 23 

Det blev fremhævet der er en grænse for hvor langt fra vejen grenene må være placeret. 

Denne grænse på cirka 8 meter skulle nok fremhæves.  

6. Vores tog overgang 54-57 og 58 

Overgang 54 forbliver sandsynligvis åben da der har været stor mange protester 

Overgang 57 er lukket og det er usandsynlig at vi kan ændre det, da overgangen har meget 

ringe sigtbarhed 

Overgang 58 er der generel den opfattelse at det ville være et stort tab og det vurderes at 

overgangen har særdeles god sigtbarhed og dermed ikke er farlig. Der er lavet en protest 

underskriftindsamling mod lukningen. Det blev diskuteret hvordan disse underskrifter skulle 

overdrages til myndighederne og det mest hensigtsmæssige ville være at gøre det på 

borgermødet (vedr overgang 54 og 58) hvilket forventes afholdt i slutningen af august.  

Underskrift indsamlingen blev det besluttet at udbrede igennem grundejerforbundet øst, 

vandværket, Cafe Rose og Markedspladsen.  

7. Kommunens møde 2. juni 2017 på Helsinge Rådhus omkystsikring. 



Ingen i bestyrelsen deltog i grundejerforbund øst møde d. 2. juni. Men der ville komme et 

referat hvor vi kan se hvad der blev diskuteret.  

8. Facebook 

Der er blevet oprettet en facebookgruppe for Dronningmølle Grundejerforening. Eske tilbød 

at melde sig ind i gruppen og vil stå for at kontakte webmaster så der kan komme et link på 

hjemmesiden. 

9. Eventuelt 

a.  Kirsten Skovgaard er blevet 60 år og fået en anerkendelse 

b. Peter og Johnny tilbød at gå deres årlige tur rundt og se på hegn/hæk 

c. Der var et forslag til badebro på generalforsamlingen. Det var general opbakning om en 

sådan i bestyrelsen. Men en sådan badebro ville være et fælles projekt for 

grundejerforeningerne. Formanden fik til opgave at kontakte de øvrige 3 forenin ger, som vi 

samarbejder med.  

10. Næste møde 

Det blev besluttet at holde næste møde i slutningen af August.  

 


