
Hyldekærparkens grundejerforening. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. august 2004. 
 
Fremmøde:  

• Per, Lars, Kurt og Claus. Afbud fra Anita. 
 
Indkommen post:  

• Ingen post. 
 
Løbende sager: 

• Der er blevet lavet en overkørsel ud for nr. 29. 
• Foreningen har stadig en garage til udlejning. Interesserede kan henvende sig til 

Claus i nr. 53. 
• Vi har bedt gartneren om at klippe buskadset langs vor vej mod øst. 
• I medsendte materiale kan ses den afklaring bestyrelsen har bedt vor advokat om 

at udarbejde!! 
• Vi har afholdt Sct. Hans igen i år. Bålet blev dog afholdt hos vor nabo (ved søen) da 

vi fik en protest fra nr. 37 over at vi ville tænde bål. Dette blev taget til efterretning 
og bestyrelsen vil derfor fremover ikke tænde Sct. Hans bål på vores fælles 
bålplads! 

  
Økonomi: 

• Budgettet følges.  
• Der er dog nogle der mangler at betale deres kontingent. Det beder vi de 

involverede om at få betalt hurtigst muligt. Det kan ikke være meningen at en 
forening som vores, skal have problemer med betalinger. Bestyrelsen sidder kun og 
udfører administrationen for vores fælles forening!! 

 
Eventuelt: 

• Generalforsamling: Vi forventer at kunne holde generalforsamling d. 15. november 
kl. 19.00 men mangler stadig svar på lokalerne. 

• Fliser og grus: Vi vil bede jer om at give bestyrelsen (Lars – nr. 34) besked senest 7 
dage inden, I skal bruge et større antal fliser/grus. Så sørger vi for, at de er til 
rådighed. Der bliver opstillet en palle til at aflægge de defekte flise på, så vi kan 
sørge for at den bliver afhentet. Husk det kun gælder til vore fællesarealer! 

• Brugte fliser: Har du genanvendelige fliser (fra egen have) som du ønsker at sælge, 
kan vi evt. være interesseret i at købe disse for kr. 3,00 stk. til vore fællesarealer. 
For at vi ikke får et lager på mange hundrede fliser, skal det dog altid aftales med 
Lars – nr. 34 om vi har brug for yderligere. 

• Legepladsen og hunde: Hvis man har børn, må det virkelig være ulækkert at sende 
dem ned på vores fælles legeplads! Der ligger 4 hundelorte. Vi vil opfordre alle til at 
der ikke bliver luftet hunde ved legepladsen samt hvis I ser personer ”udefra” gøre 
dem opmærksom på at der skal samles op når ens hund har besørget. Der ses 
også fra tid til anden, hunde der løber frit omkring. Hvis det er din hund, vil vi bede 
dig om at stoppe dette, for hunde har ikke selv poser med. 

 
Næste møde: 

• Afholdes hos Lars d. 11. oktober. 
 
Ref: Claus 


