
HYLDEKÆRPARKENS GRUNDEJERFORENING 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

 
Mødet blev afholdt d. 7. juni, hos Anita Gaarde Jensen. 
 
Fremmøde: 
Claus, Kurt, Per, Lars og Anita. 
 
Referat fra sidste mode: 
Godkendt. 
 
Indkommet forslag: 
Der er ikke kommet nye forslag, til bestyrelsen. 
 
Løbende sager: 

• Søndag d. 22. februar 2004 blev der afholdt fastelavns fest. Det var en hyggelig 
dag, både for børn og voksne. Der var rigtig mange der kom og vi håber at vi 
kan gentage succes igen, til næste år. Vi vil gerne takke Lotte og Rikke for 
deres flotte stykke arbejde med at arrangere denne dag. 

• Lørdag d. 5. juni 2004, blev der afholdt sommerfest. Det var igen i år, en dejlig 
dag for både børn og voksne. Mens der blev gjort klar til festen, hyggede 
børnene sig med at lave pølser og snobrød. Til festen, der startede kl. 17, var vi 
24 voksne og 19 børn. Der var masser af dejlig mad, salat, flødekartofler, brød, 
bøffer, pølser og islagkage til dessert. Vi vil meget gerne takke alle der var 
med til at hygge om børnene, lave mad og pynte op. Der mangler stadig at 
blive afhentet noget service, så hvis der er nogen der mangler en rød skål m.m., 
kan det hentes i nr. 34. 

• Onsdag d. 23. juni 2004 vil der traditionen tro igen være Skt. Hans aften i 
Hyldekærparken. Der er lavet en aftale med brandinspektøren at bålet ikke må 
være mere end 1 m høj og 2 m i diameter. Det vil kun blive tændt hvis 
vindretningen ikke går ind over husene. Vi håber alligevel at rigtig mange vil 
komme og være med til at gøre det til en hyggelig aften. 

• Der har været annonce på vores hjemmeside og oppe i glasskabet omkring 
udlejning af garager. Der er stadig en ledig. Det koster 1.000 kr. om året i leje 
+ almindelig vedligeholdelse. Hvis der er nogen der er interesseret kan I 
henvende jer til Claus i nr. 53. 

• Vi arbejder stadig med problematikkerne omkring vores antenne-forhold. Lige 
nu afventer vi de sidste finpudsninger fra advokaten, før det bliver lagt frem. 

• Kurt vil i nærmeste fremtid tage kontakt til kommunen, for at få lavet en rampe 
ud for nr. 29 



• Vi har fået nye beboer i Hyldekærparken og vil gerne sige velkommen. 
• Vores fællesarealer er igen meget plaget af hundes efterladenskaber. Vi vil 

igen henstille at man tager poser med når man lufter hund. Der er også mange 
andre der ynder at lufte deres hund i Hyldekærparken, så hvis man møder 
nogen, så vær sød at gøre dem opmærksom på at de skal samle op efter deres 
hund. 

 
Økonomi: 
Budgettet følges. 
 
Næste møde: 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 23. August 2004. 
 
 

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 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen og god sommer til alle fra 
Bestyrelsen 

 
 
 
 
Ref.: Anita Gaarde Jensen. Nr. 44 

http://www.hyldekaerparken.dk/

