
HYLDEKÆRPARKENS GRUNDEJERFORENING 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

Mødet blev afholdt d. 11. oktober 2004, hos Lars Sølberg. På mødet blev generalforsamlingen 
planlagt. 
Fremmøde: 
Claus, Kurt, Per, Lars og Anita. 
 
Referat fra sidste mode: 
Godkendt. 
 
Indkommet forslag: 
Der er ikke kommet nye forslag, til bestyrelsen. 
 
Post: 

• Der er kommet et forslag til generalforsamlingen, fra nr. 20. Dette kommer med ud til alle, 
når indkaldelsen til generalforsamlingen kommer ud. 

• Der er kommet bekræftelse fra Margretheskolen, vedr. lån af lokaler til generalforsamlingen. 
 
Løbende sager: 

• Kurt har haft kontakt til brandinspektøren og det er blevet bekræftet at det ikke teknisk er 
muligt at have bålplads i Hyldekærparken. Dette er ikke muligt idet afstanden til husene 
ikke er stor nok og da der er en der er imod, kan der ikke længere gives dispensation. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med at få ryttet bålpladsen. 

• Der er stadig en ledig garage. Det koster 1.000 kr. om året i leje + almindelig 
vedligeholdelse. Hvis der er nogen der er interesseret kan I henvende jeg til Claus i nr. 53. 

• Det henstilles endnu engang til at hundeejere samler hundens efterladenskaber op, når der 
luftes hund i Hyldekærparken. 

 
Økonomi: 
Der er tilbagebetalt 1.080 kr. tilbage til den tidligere ejer af nr. 18, på grund af for megen 
indbetaling. 
Næste møde: 
Der vil efter generalforsamlingen, blive indkaldt til konstituerende bestyrelses møde. 
 
Vedr. generalforsamling d. 15. november 2004: 
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen, til generalforsamling mandag d. 15. november 2004. 
Generalforsamlingen bliver afholdt i festsalen på Margretheskolen, fra kl. 19 – 22.  
Har i forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde, 
senest mandag d. 18. oktober 2004.  
Den endelige indkaldelse vil i modtage, senest mandag d. 1. oktober 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 

Bestyrelsen 
Ref.:Anita Gaarde Jensen. Nr. 44 

http://www.hyldekaerparken.dk/

