
 HYLDEKÆRPARKENS GRUNDEJERFORENING 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

 
 
Mødet blev afholdt d. 15. September, hos Claus Sørensen. 
 
Fremmøde: 
Claus, Kurt, Per, Lars og Anita. 
 
Referat fra sidste møde: 
Godkendt 
 
Indkommen forslag: 
Der er ikke kommet nye forslag, til bestyrelsen. 
 
Løbende sager: 

• Ja – det er ved at være et stykke tid siden, I sidst har hørt nyt fra os. Det er ikke fordi der, 
ikke har været afholdt møder. Vi har afholdt adskillige møder i løbet af foråret, i 
begyndelsen af sommeren og er nu i gang igen. Vi har undersøgt  muligheden for at blive 
tilsluttet antenneforeningen Stougården og vi har fået vurderet og testet vores nuværende 
net. På vores møde d. 26. Maj 2002, deltog Karl Åge Chabert fra, Chabert Antenneservice. 
Han har stort kendskab til vores antenneforhold og vores tekniske udstyr. Det viser sig at 
vores nuværende tekniske udstyr ikke har kapacitet til at klare en udvidelse og skal derfor 
renoveres, før en evt. udvidelse kan komme på tale og for at få et bedre signal. 
Vi har indhentet flere tilbud på renoveringen af fællesantenneanlægget og har nu bedt 
firmaerne om at komme med en specifikation af det tekniske udstyr, idet der ikke er så store 
prisforskelle. Planen er herefter at vi vil have en uvildig fagmand til at vurdere det tekniske 
udstyr i tilbudene, så vi har en chance for at se, hvor vi får mest for pengene. 
Vi vil på generalforsamlingen fremlægge alle tilbudene og økonomien i det. I indbydelsen til 
generalforsamlingen, vil I naturligvis kunne se tilbudene, så I selv kan vurdere dem, m.h.p. 
hvad det koster og hvad vi får for pengene. 
Tv 3 er steget med ca. 60% og vi vil derfor på generalforsamlingen skulle stemme om hvilke 
kanaler vi skal have, ud over de faste (DR1, DR2, TV2 og lokal kanal). Kurt er ved at 
undersøge, hvad de enkelte kanaler koster, så vi kan tage dette i betragtning, når vi skal 
vælge. 

• Skiltene vedr. hastigheden er nu blevet sat op og vi håber at de har en gavnlig effekt. 
• Der blev d. 24. Maj 2003, afholdt arbejdes dag og sommerfest. Begge dele var en stor succes 

og vi håber det fremover kan blive en tradition i Hyldekærparken. Vi vil gerne sige TAK til 
festudvalget for en dejlig tilrettelagt fest, med god mad, god musik og masser af hygge. Der 
var sat 10.000 kr. af til festen, men faktisk blev der kun brugt 1.700 kr. 
Vi sender også en stor TAK til ”sandkasse-holdet”, både dem der var med til at tømme den 
og dem der var med til at få det nye sand på plads. Det har været en meget stor hjælp og 
været med til at holde udgifterne, i grundejerforeningen nede. 
Vi har også en speciel TAK til Jonny og Bent. Jonny har malet på legepladsen og bygget en 
flot klatrevæg til vores børn. Bent har taget nogle flotte billeder fra festen, som kan ses på 
vores hjemmeside. 
 



 
 

• Der er i foråret lavet ramper til kørestolsbrugere. Der er lavet en i hver ende af 
stikvejene. 

• Der blev afholdt Sankt Hans aften og mange mødte frem trods det dårlige vejr. Vi 
siger TAK, for den flotte båltale. 

• Vi er blevet oplyst om at, der i foråret har været flere forsøg på indbrud, både i huse 
og biler. Vi vil derfor opfordre alle til nabo-hjælp. Hold øje, hvis I enten er hjemme 
om dagen eller går tur om aften. 

• Vi vil gerne opfordre alle der har hund, at tage poser med til efterladenskaberne. 
• Regnskabs året slutter d. 14. Oktober 2003 og der vil blive afholdt               

generalforsamling d. 18. November 2003,  på Magretheskolen. Forslag I ønsker 
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest d. 21. 
Oktober 2003. Endelig indbydelse vil være ude til jer, senest d. 4. November 2003. 

 
 
Økonomi: 
Budgettet følges. 
 
Næste møde: 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6. Oktober 2003, hos Kurt. 
 
 
 

Husk at I også kan hente oplysninger om Hyldekærparken på: 
www. Hyldekaerparken.dk 

Hvis I har noget I gerne vil have annonceret her, kan I kontakte Bent – nr. 27 
 
 
 
 HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN D. 18. NOVEMBER 2003 TIL 
GENERALFORSAMLING OG HUSK AT VI SKAL HAVE SAGER DER ØNSKES 
BEHANDLET HER, SENEST D. 21. OKTOBER 2003 
 
 
 

Med venlig hilsen og snarlig gensyn, fra 
Bestyrelsen 

 
 
Ref.: Anita Gaarde Jensen. Nr. 44. 
 


