
Grundejerforeningen Duedalen 33-53

R E F E R A T

af

bestyrelsesmøde tirsdag, den 7. april 2015, kl. 19.00, i Duedalen 41 A, 
Vissenbjerg.

Til stede: Formand Jytte Lund, nr. 39 B, kasserer Ole Haahr Andersen, nr. 45 B, bestyrelsesmedlem 
Morten Thrysøe, nr. 49 A, samt bestyrelsesmedlem Dorthe Staugaard Nielsen, nr. 41 A.

Ikke til stede: Bestyrelsesmedlem Niels Pedersen, Miljø-Bo A/S, havde meldt afbud.

Referent: Jytte Lund.

Pkt. 1. - Fremlæggelse/bestyrelsens godkendelse af regnskab for 2014.

OH fremlagde regnskab for 2014.

– Bestyrelsen godkendte regnskabet.
– OH mailer regnskabet til NP.

Pkt. 2. - Budget for 2015.

Bestyrelsen besluttede at godkende forslag til Budget for 2015, som forbliver uændret. 

– Forslag til Budget for 2015 vedlægges.

Pkt. 3. - Anlæggelse af fast underlag under affaldsspande.

Bestyrelsen vedtog, at området ved nedkørsel til 2. P-plads (v. nr. 51 B og 47 A) og eventuel 3. P-
plads (v. nr. 35 B) skal ryddes for buske og træer, planes ud og belægges med kørebanefliser som 
eksisterende kørebanefliser. Der skal laves en kant mod P-pladsen. Endvidere skal der sættes stolper 
- som eksisterende stolper mod sti - så biler ikke kan køre ind over fliserne.

Bestyrelsen vedtog, at JL ringer til Assens Kommune, Jan Nielsen, som er leder af forsyningen, for 
godkendelse af projektet inden iværksættelse. Bestyrelsen vedtog endvidere at bruge Brdr. Dyrendal 
til denne opgave.
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Pkt. 4. Forberedelse af foreningens årlige generalforsamling.

JL havde undersøgt ledige datoer i Vissenbjerg-hallens mødelokale. Man blev enige om den 26. 
eller 27. maj 2015. (Efterfølgende har JL ringet til NP, og datoen for generalforsamlingen bliver den 
26. maj 2015, kl. 18.00). 

Man blev enige om at servere smørrebrød/øl/vand/kaffe som sædvanligt. 

Bestyrelsen blev enige om at foreslå NP som dirigent. (Efterfølgende har JL ringet til Janne Holm, 
Miljø-Bo, som har sagt OK for NP som dirigent).

MT, NP, samt OH er på valg.

Pkt. 5. Eventuelt.

JL spurgte, om der var tilfredshed med snerydningen, som varetages af Brdr. Dyrendal.

– Bestyrelsen var tilfreds med snerydningen.


