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Ref.: Frederik Pedersen. Nr. 50.   18. maj 2011 
 

Mødet blev afholdt d. 18. maj 2010, hos Thomas Nr. 22.  

 
Fremmøde. 
John, Lars, Thomas, Anne og Frederik 
 

1. Godkendelse af referat. 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Post til bestyrelsen. 
Der er ankommet nogle målfaste tegninger fra Lars Vedelstorp over området i Hyldekærparken. 
Der er ankommet materiale fra landskabsarkitekt John Norrie. 
Der er kommet 2 breve fra ejendomsmæglere, med ønsker om div. Materiale. 
 

3. Løbende sager. 
Dræn: Frederik informere om at der kommer en og kikker på drænet i uge (14) dage. 
Antenne: der er ikke noget nyt. 
Hjemmeside: dokumenter uploades inden 8 dage. 
Carporte: John har kontaktet de 3 carportudlejere vedr. maling af carporte for at få dem til at hente 
maling. Grundejerforeningen betaler for malingen og udlejere skal selv male den carport som de 
lejer.  
 

4. Landskabsarkitekt. 
John har snakket med John Norrie, som kommer og kikker på bebyggelsen / området torsdag 9. juni 
kl. 10:00. John og Anne deltager. 
 

5. Træfældning. 
Lars har fældet de træer mellem Nr. 36 og 17 som aftalt på generalforsamlingen. 
Træet ved nr. 35 lægges ned snarrest. Frederik hjælper Lars. 
 

6. Bestilling af grus. 
Thomas har bestilt og fået leveret 3m3 grus. 
 

7. Grønt udvalg. 
Anne har snakket med Carsten men har ikke fået fat i Anita. 
Carsten vil gerne fortsætte i udvalget. 
Udvalget bliver bedt om at løbe grundejerforeningen igennem og komme med input til hvad som 
skal laves ved en evt. grøn arbejdsdag i efteråret. Det grønne udvalg er velkommen til at deltage d. 
9 juni når landskabsarkitekten kommer. 
 

8. Matrikler: 
Områderne omkring de enkelte parceller / matrikler blev diskuteret, om hvad der skal gøres når 
folk ikke overholder hvad der bygges på og omkring deres matrikel. 
 

9. Fester: 
Byfesten, grundejerforeningen deltager ikke aktivt. Der bliver ingen sommerfest i Hyldekærparken 
I år. 

Husk at I også kan hente oplysninger på 

www.hyldekaerparken.dk 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

http://www.hyldekaerparken.dk/

