
Grundejerforeningen Duedalen 33-53

Vissenbjerg, 11-04-14
REFERAT

af

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 i Grundejerforeningen Duedalen 33-53,

tirsdag, den 8. april 2014, kl. 18.00,  i Vissenbjerg-hallen, mødelokale 2.

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.
Niels blev valgt som dirigent og Susanne som referent. Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Beretning fra bestyrelsen.
Susanne berettede om et stille år. Der er lavet få ting såsom at den gamle fælles legeplads er 
blevet pillet ned efter beslutning vedtaget på generalforsamlingen 2013. Der udover er der 
sat en måler op således at fællesbelysningen ikke længere kører over Miljø-Bo's regnskab.
Beretning godkendt.

Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskabet.
Ole fortalte om resultat.
Regnskabet godkendt.

Pkt. 4. Valg af havemand
Morten fortæller om samarbejdet med havemanden 2013.
Der er indhentet tilbud til en fastpris-aftale fra fire forskellige havemænd.
Der er flere der udtrykker ønske om at man vælger et af tilbuddene omkring de 30.000 kr.

Pkt. 5. Legeplads
Susanne har indhentet materiale til en eventuel ny opførelse af en fælles legeplads. 
Materialet videregives til den nye bestyrelse.

Pkt. 6. Indkomne forslag.
Ingen forslag.

Pkt. 7. Vedtagelse af Budget for 2014 og fastlæggelse af kontingent.
Belysningsposten er stor i år da der betales for både 2012, 2013 og 2014 på een gang. Der er 
et lille overskud.
Budget godkendt.

Pkt. 8. Valg af bestyrelsen.
Der er to pladser i bestyrelsen. På valg er Kent, Jytte og Dorte. Efter valg-afholdelse 
besættes de to pladser af Jytte og Dorte. Tillykke.



Jeg takker for et godt samarbejde i det forgangne år, og ønsker den fremtidige bestyrelse 
god fornøjelse i det kommende.

Med venlig hilsen

Afgående formand
Susanne Bramlev
Duedalen 45a
5492 Vissenbjerg

Til Grundejerne i Duedalen 33-53

Da jeg har lavet en fejl i forbindelse med udsendelse af den 
tidligere indkaldelse til generalforsamling 2014, indkaldes I 
hermed på ny. Dette betyder at indkaldelsen til den 19. marts 
er annulleret.
Jeg beklager min fejltagelse og håber at alle deltager den 8. 
april.
Husk at kun ved at deltage opnår man indflydelse!!

Med venlig hilsen 

Susanne Bramlev


