
HYLDEKÆRPARKENS GRUNDEJERFORENING 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30/05-2012 

Side 1 af 2 

Ref.: Frederik Pedersen. Nr. 50.   30. maj 2012 

Mødet blev afholdt d. 30. maj 2012, hos Anne Nr. 31.  

 

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. 

Ingen henvendelser 

 

3. Trappen ved Nr. 54 

Trappen er reetableret bort set fra øverste trin som skal pudses. 

Karsten har fulgt op på projektet og kontaktet entreprenøren.  

 

4. Antenne (skrottes). 

Antennen er nu fjernet. 

 

5. Hjemmesiden. 

Alle dokumenter er opdateret på hjemmesiden. 

 

6. Carport skilt. 

Skiltet er opsat af Ole. 

 

7. Fest. 

Anne er trådt ud af festudvalget, men deltager ad hoc efter behov. 

Festudvalget holder næste møde 31/05-2012 

  

8. Gartner / Landskabsarkitekt. 

Karsten snakker med en gartner som de bruger over i KAB vedr. ”skoven” mod piledyssen. 

 

9. Trampolin. 

Karsten har snakket med flere legeplads udbydere vedr. opsætning af en trampolin på fællesarealerne. 

De frarådede alle sammen at IKKE at opsætte sådanne grundet sikkerheden. Der er også problemer i 

henhold til forsikringer hvis der skulle opstå skader på dem som bruger disse. 

Det besluttes at mane forslaget i jorden. 

 

10. Grøn dag. 

Det var alt i alt en god dag hvor der blev udrettet en masse, på trods af det lille deltagerantal. 

Vi var 7 huse for uden bestyrelsen, som svarer til i alt 25 personer. Det var en fornøjelse og alle hyggede 

sig med efterfølgende gril og øl/vand. 

 

Der skal udsendes en hilsen til alle ang. Den grønne dag. 

Ole laver et udkast. 

 

11. Budget. 

Anne informerede om de posteringer som har været i indeværende måned. 

Anne laver et fint ark til næste møde. 

 

12. Eventuelt. 

Vejbump på piledyssen. 

Bestyrelsen har snakket om at prøve at få opført et fartbump i nærheden af ind/udkørslen i forbindelse 

med de nye huse i holmehøj. 

John tager sig af dette og kontakter landsby rådet. 

 



HYLDEKÆRPARKENS GRUNDEJERFORENING 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30/05-2012 

Side 2 af 2 

Ref.: Frederik Pedersen. Nr. 50.   30. maj 2012 

Næste møde er 21/06-2012 hos Karsten Nr. 46 

 

  

Husk at I også kan hente oplysninger på  

www.hyldekaerparken.dk 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

http://www.hyldekaerparken.dk/

