
Hyldekærparkens Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde 22. september 2010 

Mødet blev afholdt den 22. september 2010 hos Lars Sølberg i nr. 34. 

Fremmøde:  

Lars Sølberg, John Søgaard-Hansen, Thomas Jørgensen og Anne Catarina Hietala (referent) - 

Frederik Pedersen kom kl. 21.45 

 

1. Referat af mødet d. 18. august 2010 godkendt. 

2. Løbende sager: 

    Henvendelse fra Gundsømagle Landsbyråd - John skriver og takker nej til invitation. 

    Henvendelse fra nr. 10 vedrørende flis på vejen. Thomas og Lars retter henvendelse til   

    grundejerne med henblik på en aftale om fjernelse. 

 

    Bestyrelsen havde en generel drøftelse om hvor meget den skal involverer sig, når grundejerne 

    ikke kan finde ud. Bestyrelsen blev enige om at tage stilling i hver enkelt sag. 

 

3. Dræn ved legeplads 

    Dræn - ingen bemærkninger 

    TV-inspektion - ingen bemærkninger 

 

4. Antenneskrot 

 

5. Hjemmeside 

    Thomas fremlagde planerne omkring hjemmesiden.  

    Thomas tager skridt til at kontakte Bent med henblik på at få opdateret hjemmesiden inden 

    generalforsamlingen. 

 

6. Carporte-skilte 

    Der mangler placering af det sidste skilt. Lars og John ordner det. 

 

7. Status på økonomi 

    Beholdninger: 193.143 kr. og 57.086 kr. på de to konti pr. 22. september 2010. 

 

8. Landskabsarkitekt 

    Bestyrelsen har modtaget et budget for landskabsarkitektydelser i forbindelse med udarbejdelse  

    af ”Pleje- og udviklingsplan for Hyldekærparken” på i alt 29.450 kr. eks. moms. 

    Forslaget forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide med en    

    vedligeholdelses-og udviklingsplanplan for Hyldekærparken. 

 

      



9. Generalforsamlingen: 

 

    Forslag: 

    Maling af carporte: 

    Anne retter og udarbejder endelig forslag. 

    Kontingentforhøjelse: 

    Thomas retter forslaget til  

    Landskabsarkitekt: 

    John udarbejder forslaget som forelægges generalforsamlingen. 

 

Næste møde(r): 

Torsdag, d. 28. oktober 2010 kl. 20 hos John 

 

Middag den 19. november 2010 - John finder stedet. 

 

Generalforsamling: 25. november 2010 kl. 20 på Margretheskolen: 

 Lars sørger for kontakt til skolen og lokale. 

 Anne sørger for en skrivelse til beboerne omkring dato for afholdelse af generalforsamling 

og fristen omkring indsendelse af forslag. 

 Thomas arbejder på forslag til fuldmagt. 

 Indkaldelse og forslag ???? 

 Lars sørger for drikkelse og chips. 

 

 


