
Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst 
Den 15.januar 2018 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
 

Tid: lørdag den 20. januar 2018, kl. 10.00 

Sted: Palle, Elsdyrstien 20 

 

Deltagere:  

Fraværende: John E 

 

Pkt. Emne Konklusion 

1 Godkendelse af seneste referat Godkendt uden bemærkninger. 

2 Formanden orienterer om evt. 

hændelser siden sidste møde. 

Ingen hændelser siden sidste møde. 

3 Kassereren fremlægger og 

gennemgår årsregnskab 2017 og 

budget for 2018  

Regnskabet gennemgået og godkendt. 

Budget gennemgået og foretaget en enkelt ændring omkring 

vedligehold veje og stier- budget herefter godkendt. 

4 Status på beskæring af træer og 

buske. 

Formanden orienterede om de foretagne beskæringer – de 

fleste som er tilskrevet har foretaget beskæring. 

Der skal foretages eftersyn på Dyrehaven på stykket mod 

kanalen. 

5 Status på postkasser. 

(Erik) 

113 er tilskrevet om meget dårlige postkasser. 

36 har selv fjernet, 22 har ønsket at bibeholde deres 

postkasser, 10 stk. bliver fjernet af grundejerforeningen. 

45 stk. er tvivlsomme (drøftes efter generalforsamlingen) 

6 Drøftelse af tilbud på vedligehold af 

vejene. (Se medsendte dokument) 

Der er modtaget 2 tilbud på vedligehold af grusveje fra 

Trane´s Entreprenør og anlæg – samt 

Marielyst Haveservice – Morten Andersen 

Det blev besluttet at Marielyst Haveservice skal foretage 

vedligehold af grusveje. 

7 Drøftelse af rydningsaftale med 

Bøtø Nor 

Tilbud blev godkendt – underskrevet aftale sendt til Bøtø 

Nor 

8 Drøftelse af vedligeholdelsesaftale 

med Bøtø Nor 

Tilbud blev godkendt – underskrevet aftale sendt til Bøtø 

Nor 

 

9 Problemer med fritstående vand på 

mange grunde i 

grundejerforeningen 

Problemet blev drøftet, grundejere skal selv dræne deres 

grunde – HUSK tilladelse fra kommunen. 

Hovedforsyningsdræn ligger i fællesarealer. 

10 Generalforsamling 

Dato: 17. marts 2018 

Sted: Bowlingcenter 

Genvalg/nyvalg 

På valg i år. 

Hans-Henrik Madsen 

Palle  (var kun valgt for et år) 

John H 

John E 

Generalforsamlingen afholdes kl. 14.00 – bestyrelsen mødes 

kl. 13.30 for at gøre klar. 

Valg. 

John E – modtager genvalg 

John H – modtager genvalg 

Palle – modtager genvalg 

Hans-Henrik – modtager genvalg 

 

Erik udsender indkaldelse/dagsorden pr. brev 3 uger før 

generalforsamlingen. (27 februar 2018) 

11 Eventuelt 

 

 

Intet yderligere 

    Referent: Hans-Henrik Madsen 



 

 


