Bestyrelsesmøde d. 21/3 2021
Tilstede: Claus, Betina, Alice og Tove
Afbud Umar og Bo
1 Generalforsamling.
Vedrørende dato for generalforsamling venter vi og ser hvordan reglerne for håndtering af corona
ser ud i den kommende tid. Når vi ved mere planlægger vi dato.
Regnskabet sendes til den kritiske revisor.
Et punkt på generalforsamlingen er en snak om vores krav til byggeriet på Hyldagergrunden. Det
kunne evt. foregå i små grupper.
2 Kommunikation med bestyrelsen. Bestyrelsen indskærper til at kommunikation med bestyrelsen
ikke foregår på Facebook, da Facebook ikke er administreret af bestyrelsen. Bestyrelsen er i gang
med at oprette en fælles “bestyrelses mail”.
3 museumsgrunden
I forbindelse med træfældning på trekanten har bestyrelsen besluttet at kontakte
verdensmålscentret for evt. at etablere et samarbejde omkring udnyttelse af museumsgrunden. Vi
taler om biodiversitet, noget for børn mv. vi tager emnet op på generalforsamlingen for at få ideer
på bordet, og nedsætter en arbejdsgruppe. Alice og Tove er med fra bestyrelsen. Tove kontakter
verdensmålscentret.
4. Hjertestarter
Betina ansøger Albertslund kommune om tilskud til hjertestarterskab. Om grundejerforeningen
skal betale for et skab bliver et punkt på generalforsamlingen.
5. A ald.
De nye ministerielle retningslinjer for a aldssortering bliver et orienteringspunkt på
generalforsamlingen. Der skal også tages nogle beslutninger omkring b.la. storskrald og
grena ald. Hvis man vil vide mere om fremtidens skrald henvises til referat fra brugergruppemøde.
Link til brugergruppen ligger på hjemmesiden
Ang. lastbilen på Hyldager parkeringspladsen. Tove ringer til politiet om sagen, og Alice snakker
med Albertslund kommune om a æsning på p.pladsen som skal bruges til parkering ifm
Dyregården ( lastbilen har smidt sit lad)
Opfølgning på landsbyvandring. Vi venter en måneds tid og følger derefter op på hvilke
arbejdsopgaver som mangler. Vi følger op på krukken ved Toftestræde (Alice)
Vi er i gang med at lave en grundejer e-mail hvor al kommunikation med bestyrelsen kan foregå.
Claus gør arbejdet færdigt.
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