
Grundej erforeningen Duedalen 33-53

REFERAT

af

ORDIN,IER GENERALFORSAMLING

i Grundej erforeningen Duedalen 33-53,
onsdag, den 24. oktober 2012. kl. 18.00, i Vissenbjerg-hallen, mødelokale 2.

Pkt. l. Vals af dirisent os referent.

Advokat Poul Beck, Å*p, blev valgt som dirigent.
Angelika Hahn, 33 A, blev valgt som referent.

Pkt. 2. Beretninp fra bestvrelsen.

Formanden berettede om grundejerforeningens virke siden april 2011.

Beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab for foreningen til godkendelse.

Ole Haahr Andersen, 45 B, gennemgik regnskab for 20 I 1 .

Regnskab for 20l l blev godkendt.

Pkt. 4. Indkomne forslag:.

a. Forslag fra bes(vrelsen - eksklusion af Birthe Nørgaard fra besfrelsen:.

Bestyrelsen foreslår, at Birthe Nørgaard ekskluderes fra bestyrelsen med heraf følgende nyvalg af
andet bestyrelsesmedlem i hendes periode ud.

Begrundelsen herfor er, at Birthe Nørgård ikke efterkommer bestyrelsesflertallets beslutning.

Jytte Lund berettede, at Birthe Nørgaard har vist sig uvillig til at deltage aktivt i at betale
foreningens regninger og dermed modarbejdet foreningens interesser.

Birthe Nørgaard mente ikke, at dette var sandt, men at det både var Totalbanken samt formanden,
der havde kludret i det med hendes nøglekort, så det ikke havde været muligt. Susanne Bramlev
spurgte herefter, hvorfor bestyrelsen ikke var blevet informeret om dette problem og Birthe
Nørgaard svarede, at hun ikke var blevet informeret om bestyrelsesmødet den l. oktober 2012.



t

Birthe Nørgaard valgte selv at udtræde af bestyrelsen.

Forslaget faldt væk, da Birthe Nørgaard trak sig som bestyrelsesmedlem.

b. Forslag fra bes(vrelsen - ny konstitution af Susanne Bramlev. 45 A, som kasserer:

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at godkende bestyrelsens allerede trufne beslutning
om ny konstitution af Susanne Bramlev, Duedalen 45 A, som kasserer. (1. oktober 2012- 24.
oktober 2012).

Forslaget blev godkendt.

c. Forslas fra 49 A vedr. Iepenladsen.

Forslag fra Morten Thrysøe om, at legepladsen nedrives delvist og genopbygges.

Susanne Bramlev, 45 A, fremlagde en tegning over, hvordan legepladsen eventuelt kunne komme til
at se ud.

Man vedtog at nedsætte et udvalg. Udvalget består indtil videre af Morten Thrysøe, 49 Aog
Susanne Bramlev,45 A. Ønsker andre medlemmer at deltage i dette udvalg, kan man henvende sig
hos et af udvalgets medlemmer.

ilEorslas fra 33 A vedr. udsmvknins af fællesareal.

Forslag om sæsonbetonet udsmykning af fællesområdeme.

Det blev vedtaget, at fællesarealerne har første-prioritet, men at man geme ser stierne udsmykket.

Udvalgsarbejdet med hensyn til dette hører også ind under udvalget vedr. legepladsen, som består af
Susanne Bramlev og Morten Thrysøe.

e. Forslas fra 33 A vedr. Duemarked nå nlænen.

Forslag om loppemarked "Duemarked" på, fællesarealerne.

Susanne Bramlev forslog, at der bliver nedsat et arrangements-udvalg med Kent Grøtner, 33 A, som
tovholder^

Ønsker man at deltage i dette udvalg, kan man henvende sig til Kent Grøtner, 33 A.

f. .Ændring af vedtægtspunkt 5.

Idet Niels Pedersen ejer flere huse, er der blevet fremsat forslag om, at han kun kan stemme med
sammenlagt 6n stemme fremfor flere stemmer.

Dette accepterede Niels Pedersen, men ville i kraft af dette så også kun betale kontingent for 6t hus.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Pkt. 5. Vedtagelse af budget for 2013 og fastlæggelse af kontingent.

Formanden redegjorde for budget 2013, som egentlig er budgetfor 2012, da man har måttet udsætte
generalforsamlingen.



Foreningen har halveret sine udgifter og kan derfor nedsætte kontingentet pr. hus med 50%.
Derudover skal der indsættes yderligere 100 k a conto pr. husstand pr. måned til vand.

Niels Pedersen foreslog, at nedsættelsen sker pr. l. november 2012.

Budgettet - indbetaling af fællesudgifter ph 37 5 kr. samt 100 kr. til a conto vand pr. hus pr. måned -
blev vedtaget - gældende fra 1. november 2012.

Under spørgsmålene til budgettet blev der spurgt ind til snerydningen af Morten Thrysøe, hvortil
Ole Haahr berettede, at entreprenørfirmaet kommer efter behov eller tilkaldelse fra formanden. Man
blev enige om, at der skal ligge en mere fast aftale, hvor entreprenørhrmaet selv vurderer, hvornår
der skal ryddes sne.

Susanne Bramlev fremlagde et forslag om, at beboeme selv hjælper til - eventuelt på stierne, men
da det er et fællesareal, er det foreningens pligt at renholde.

Pkt. 6. Vals af bestvrelsesmedlemmer:

Susanne Bramlev og Niels Pedersen var på valg. De valgte begge at genopstille.
Ole Haahr og Kent Grøtner opstillede til bestyrelsen.

Ole Haahr, 45 B, blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Susanne Bramlev, 45 A, blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Kent Grøtner, 33 A, blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Niels Pedersen, Miljø-Bo, blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Ole Haahr og Kent Grøtner fik begge tildelt en periode på2 år i henhold til vedtægterne.
Niels Pedersen og Susanne Bramlev fik begge tildelt en periode på 1 år i henhold til vedtægterne.

Pkt. 7. Vals af sunnleanter.

Morten Thrysøe, 49 A, blev valgt som suppleant.

Pkt. 8. Vals af revisor oq revisorsuppleant.

Da ingen fremmødte på generalforsamlingen ønskede at opstille, blev man enige om at spørge
Dorthe Staugaard, nr.4l A, men hun ønsker ikke at opstille som revisor.

Pkt. 9. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.
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