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Ref.: Frederik Pedersen. Nr. 50.   14. september 2011 

Mødet blev afholdt d. 3. marts 2012, hos Ole Nr. 3.  

 

Fremmøde: 
Ole Vagnkilde, John Søgaard-Hansen, Anne Hietala, Karsten Svendsen & Frederik Pedersen  

 

 
1. Godkendelse af forrige referat. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Indkomne breve til bestyrelsen. 

Diverse breve blev gennemgået. 

 

3. Dræn ved legeplads samt kloak ved trappen ved vest-stien. 

Dræn er blevet gennemset med kamera, og der var intet at se, alt var flot og intakt. 

Vi har modtaget tilbud på reparation af trappe og kloak ved nr. 53 fra Mikael Sørensen, Serviceteknik i 

Ølstykke. Tilbuddet er godkendt og arbejdet er bestilt. 

 

4. Antenne (skrottes). 

Vi har modtaget 2 tilbud på fjernelse af antennen på 7.000 inkl. Moms og 7.500 eksl. moms. 

Vi har besluttet at tage tilbuddet på de 7.000,- fra JKS containersalg i Ølstykke. 

Karsten bestiller arbejdet. 

Anne kontakter NESA og afmelder måleren. 

 

5. Hjemmesiden. 

Alle dokumenter som ikke var sendt til Bendt er afleveret i januar, og nogle dokumenter er kommet på 

siden. Navne og telefon numre på bestyrelsen er også blevet rettet. 

 

6. Carport skilt. 

Skiltet er afleveret til Ole som snarrest sætter det op. 

 

7. Fastelavn. 

Det forløb sig godt med pænt fremmøde, tros det kolde vejr. 

Der blev forslået til næste gang at skifte sodavand ud med juice / kakao brikker. 

 

8. Festudvalg. 

Festudvalget har besluttet at holde jubilæumsfesten den 8. september. 

Det starter om eftermiddagen for de mindste kl. 15:00 og senere fortsætter nede i forsamlingshuset. 

 

9. Gartner / Landskabsarkitekt. 

Vi har drøftet punktet og er blevet enige om at alle kikker papirerne igennem fra Landskabsarkitekten og 

kommer med hver vores bud på hvad der skal gøres. 

 

10. Grøn dag. 

Det besluttes at holde grøn dag søndag den 13. maj. 

Frederik laver en foreløbig seddel med dato, og så kommer en endelig seddel senere. 

 

11. Eventuelt. 

Budget skal fremkomme som fast punkt på alle fremtidige møder. 

 

Næste møde er 12/04-2012 hos Anne Nr. 31  

 

Husk at I også kan hente oplysninger på  

www.hyldekaerparken.dk 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

http://www.hyldekaerparken.dk/

