
HYLDEKÆRPARKENS GRUNDEJERFORENING 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

 
Mødet blev afholdt d. 7. februar 2005, hos Anita Gaarde Jensen. 
 
Fremmøde: 
Claus, Kurt, Per, Lars og Anita. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig således: 
Formand          : Claus Sørensen 
Næstformand   : Kurt Olsen 
Kasserer           : Per Ladefoged 
Sekretær           : Anita Gaarde Jensen 
Menigt medlem: Lars Sølberg  
 
Referat fra sidste møde: 
Godkendt. 
 
Indkommet forslag: 
Der er ikke kommet nye forslag, til bestyrelsen. 
 
Post: 

• Bestyrelsen har modtaget en mail vedr. dårligt sendesignal på TvDanmark. Dette er blevet 
rettet, men der kan stadig forekomme udfald. Kurt vil sørge for at der bliver gjort noget ved 
dette. 

• En lille reminder om storskrald: Husk at pakke affaldet forsvarlig ind, så der f.eks. ikke 
ligger glasskår på vejen, efter at affaldet er blevet hentet. 

• Hvis I sætter jeres affald ned på vendepladserne, for at samle affaldet, så tjek lige om det er 
jeres affald der står tilbage, hvis det hele ikke er blevet fjernet. Yderligere information om 
regler for storskrald kan i finde i pjecen ”storskrald i Gundsø kommune” 

 
Løbende sager: 

• Søndag d. 6. februar 2005, blev der traditionen tro holdt fastelavn i Hyldekærparken. På 
trods af bidende kulde var der mange, både børn og voksne der mødte op, i festlige 
udklædninger. Efter tøndeslagning, for børn i alle aldre, var det dejligt med en varm kop 
kaffe og hjemmebag. Her blev der også uddelt gaver til kattekonger og kattedronninger. 
Bestyrelsen vil gerne TAKKE Lotte og Rikke, der havde arrangeret denne hyggelige 
formiddag, mange gange for endnu en hyggelig fastelavns søndag i Hyldekærparken. 
Billeder fra denne hyggelige fest, kan ses på vores hjemmeside.   

• I mellem jul og nytår har der endnu engang været indbrud i et hus i Hyldekærparken. Det er 
igen ”lette” ting der er blevet taget, så det kan meget vel være de samme personer der står på 
spild. Gert (nr. 40) har delt pjecer omkring nabohjælp og mærker til dørene omkring 
nabohjælp ud. Vi opfordre kraftigt til at 4 – 6 huse går sammen om at holde øje med 
hinandens huse, hvis man er væk længere tid og bare sådan generelt 

• På generalforsamlingen blev det besluttet at vores fællesantenne skal repareres og 
vedligeholdes. Dette betyder at der i nær fremtid vil blive foretaget indkøb af ny modtager 
og der skal bygges et skur til modtagerne, da der ikke er plads nok i de nuværende skabe. 



Bestyrelsen indhenter i øjeblikket tilbud på modtager og skur og der søges tilladelse hos 
kommunen, til at bygge skuret. 

• Traditionen tro vil der igen i år blive holdt sommerfest i Hyldekærparken. Så sæt allerede nu 
x i kalenderen LØRDAG D. 4. JUNI 2005 (indbydelse kommer senere). Forrige år lavede vi 
en kombineret arbejdsdag og sommerfest. Dette var både produktivt og hyggeligt. Dette 
kunne vi godt tænke os at gentage, så hvis der er nogen der har forslag til, hvad der her i 
Hyldekærparken (på fællesarealerne) kunne trænge til en kærlig hånd, så vil vi gerne have 
forslag, snarrest muligt, da vi er gået i gang med at planlægge dagen. På nuværende 
tidspunkt er vi to i festudvalget (Bodil nr. 42 og undertegnet nr. 44), hvis der er nogen der 
kunne tænke sig at være med, så sig endelig til, for vi kunne godt bruge et par hænder eller 
to mere. 

 
Økonomi: 
Budgettet følges. 
 
Næste møde: 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 4. april 2005, hos Claus. 
 
 

Husk i også kan hente oplysninger om Hyldekærparken og se billeder fra fastelavnsfesten 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 lørdag d. 4.juni 2005, til sommerfest i Hyldekærparken 
 
 
 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

 
 
Ref.: Anita Gaarde Jensen. Nr. 44. 
  
 

http://www.hyldekaerparken.dk/

