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REFERAT 

Konstituerende bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Duedalen 33-53 
Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 19.00 i 41A 

 
 
Til stede på mødet var: Formand Jytte Lund (39B), Kasserer Ole Haahr (45B), Bestyrelsesmedlem 
Morten Thrysøe (49A), Bestyrelsesmedlem Dorthe Staugaard (41A). 
Referent: Dorthe Staugaard (41A) 
 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand/Sekretær: Dorthe Staugaard (41A) 
Kasserer:  Ole Haahr (45B) 
Bestyrelsesmedlem: Niels Pedersen (MiljøBo) 
Bestyrelsesmedlem: Morten Thrysøe (49A) 
Bestyrelsesmedlem: Jytte Lund (39B) 

 
 
Opfølgning af punkter fra Generalforsamling 24.05.16: 
 
Pkt. 1: Rottebekæmpelse i foreningen.  
Det vil, på næste bestyrelsesmøde, blive besluttet hvorvidt grundejerforeningen vil gå ind i 
forebyggende rottebekæmpelse i området, eller om det fortsat er den enkelte grundejers ansvar at 
kontakte kommunen når rotter observeres.  
Foreningens opgave er kun at drive de tekniske installationer, og begynder vi på dette, kan der også 
dukke andre ting op, som det forventes at foreningen udbedrer (som f.eks. myrer, murbier o. lign.). 
 
 
Pkt. 2: Udbetaling af penge til Birthe Nørgaards eksmand, John, for havearbejde i foreningen. 
Det blev på bestyrelsesmødet 24. april 2014 besluttet at John vil blive tilbudt et beløb på 2.000 kr. til 
fuld og endelig afgørelse.  
Dette er dog aldrig blevet forelagt for Birthe.  
Dorthe laver et skriv og forelægger det for Birthe. Hvis Birthe accepterer, vil beløbet blive udbetalt i 
kontanter.  
 
 
Pkt. 3: Udbetaling af overskydende beløb i forbindelse med vandregnskab. 
For at kassereren ikke skal overføre småbeløb, blev det besluttet, at den enkelte grundejer sender en 
mail til kassereren, og beder om at få beløbet overført – Oplys i mailen det konto nr. man ønsker 
pengene overført til.  
 
 
Pkt. 4: Beregning af betydning ved skift til LED-pærer. 
Niels bad om at få en beregning på, hvad det har betydet for elregningen at skifte til LED pærer, men 
der er ikke udskiftet til LED. 
Grunden til det store udsving i elregningen, er at der i 2014 blev betalt ekstra 18.000kr.; regninger for 
el fra 2012 og 2013 som er først modtaget i 2014.  
De årlige eludgifter pr. år udgør ca. 9.500 kr. 
 
 
 
 


