
HYLDEKÆRPARKENS GRUNDEJERFORENING 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 20/01-2016 

 
Mødet blev afholdt d. 2. marts 2016, hos Lars Nr. 34.  
 
Fremmøde: 
Frederik Pedersen, Jens Damgaard Christensen, Per Ladefoged Lars Sølberg & Ole Thomsen. 
 

1. Godkendelse af forrige referat. 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Indkomne skrivelser / henvendelser 
Ingen indkomne beskeder. 

 
3. Fastelavn. 

Fastelavn forløb som forventet med stort fremmøde. 
 

4. Gennemgang i Hyldekærparken: 
Vi diskuterede løsninger for vest stien samt hækken langs stien. Vi snakkede om 3 løsninger. 
1. At oprette en konto hvor der de næste år vil blive hensat et beløb (50.000,-) om året i 5 år 

For derefter at rive hele hækken og fliserne op og omlægge og beplante på ny. 
2. Der røres ikke ved fliser men, og hækken forsøges at klippe helt ned og lappe huller med nye 

planter. 
3. Hækken klippes 3 gange om året i stedet for 2. 
 
Bålpladsen: Størstedelen af træerne er knækket/væltet og vi tager fat i gartneren for at få råd/sparring 
til hvad der skal til for at kunne reetablere højen, Lars og ole holder et møde med gartneren. 
 
Skader efter vinteren: Der er mange træer i hele Hyldekærparken som har store grene som er knækket 
og hænger, de skal beskæres og nogle er så medtaget at de formegentligt skal fjernes, gartneren 
kontaktes for at få en pris.  

 
5. Byens bænk. 

Vi har prøvet at flytte bænken op til samt vasket den ned så den er til at bruge igen 
 

6. Grøn dag: 
Vi afholder grøn dag d. 8 maj. Kl. 10:00 Frederik laver en seddel og deler den rundt. 
 

7. Hjemmeside. 
Frederik tager kontakt til Bent vedr. opdatering af hjemmeside, samt adgang til DK-Hostmaster. 
 

8. Gebyrer: 
Som besluttet på generalforsamlingen begynder vi at opkræve gebyr for girokort til dem som ikke vil 
benytte PBS. Beløb 90,- pr Girokort. 
For rykkere ved manglende betaling pålægges et rykkergebyr på 90,- 
 

9. Næste møde. 
Afholdes hos Ole Nr. 35 d. 6 april kl 20:00. 
 

 


