
Grundejerforeningen Duedalen 33-53 
Vissenbjerg 24.05.2016 

 

REFERAT 
Ordinær generalforsamling i 

Grundejerforeningen Duedalen 33-53 
Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 18.30 i Vissenbjerghallerne 

 
Til stede:  
Repræsentanter fra: 37A, 37B, 41A, 43B, 45A, MiljøBo. 
 
Afbud fra: 
33A, 39B, 45B, 47A  
 
 
1: Valg af dirigent og referent 
Niels Pedersen (MiljøBo) valgt som dirigent 
Dorthe Staugaard (41A) valgt som referent 
 
 
2: Beretning fra bestyrelsen. 
Dorthe(41A), fremlagde bestyrelsens beretning for året. 
Herunder punkterne: 

• Efter sidste generalforsamling 26/5-15 konstituerede bestyrelsen sig. 
Jytte Lund (39B) som formand 
Ole Haahr (45B) som kasserer 

• Arbejdet har bestået i den daglige drift af grundejerforeningen. 
• Der er lavet en forbedring af renovationspladserne – hegn bestående af plantesten sat op som 

afskærmning for vind. 
• Anders Jensen er fortsat foreningens havemand. 
• Der blev i efteråret indgået aftale om vinterbekæmpelse med Dyrendal Entreprenørfirma. 

 
 
3. Dorthe Staugaard (41A) fremlæggelse årets regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Følgende blev besluttet: 

• Der skal foretages en beregning på hvad det har betydet for elregningen at skifte til LED 
(ønsket af Niels). 

• Hvis man har overskud på vandregning, skal beløbet overføres til beboerens konto, i stedet for 
at stå til næste afregning. Lige såvel at regning skal indbetales inden en given dato, skal 
overskuddet overføres til konto inden samme dato. 
 

Ud over det ønsker Birthe Nørgaard (37A) ønsker at vide hvornår og/eller hvordan pengene, som 
hendes eksmand John tjente på havearbejde for foreningen, udbetales. 
 
 
4. Indkomne forslag. 
Forslag 1: Forslag vedr. Tildeling af cykelskure (33A)  
Forslag 2: Forslag vedr. Anvendelse af cykelskure (33A) 
Idet der kom en længere snak i gang vedr. skurene, blev det besluttet at alle medlemmer af 
grundejerforeningen, inden den 01.08.2016, skal sende/aflevere skriftligt forslag til hvad der skal 
ske med skurene, hvorefter det tages op af bestyrelsen. Ovenstående 2 forslag vil indgå i puljen af 
forslag.  
Forslagene skal enten mailes til Dorthe på staugaard1108@gmail.com eller afleveres i postkassen 41A. 



 
 
 
5. Vedtagelse af budget for 2016 og fastlæggelse af kontingent. 
Niels Pedersen budgettet for kommende år. Budgettet blev vedtaget. 
 
 
6. Valg af bestyrelse. 
Jytte(39A) og Dorthe(41A) er på valg, og ønsker begge at genopstille. 
Begge blev genvalgt til bestyrelsen. 
 
 
7. Valg af suppleanter 
Anders Soelberg (45A) blev valgt. 
 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Der blev ikke valgt revisor og revisor suppleant 
 
 
9. Eventuelt 

• Der er flere steder observeret rotter, så det blev diskuteret hvorvidt det er en god idé at opstille 
bokse. Birthe Nørgaard (37A) fremskaffer en pris på at få disse sat op, samt løbende tjek som 
foretages af eksternt firma. Når Dorthe har fået prisen, sendes denne rundt til bestyrelsen for 
godkendelse, inden det iværksættes. 

• Der henstilles til at man forsøger at smide sit skidt over bagest i kompostbeholderen, i stedet 
for lige at vælte det hen over kanten. Samtidig henstilles det til at større træer og buske snittes 
i mindre stykker inden det smides i komposten. Dette for at undgå så ofte tømninger.  

 
 
 
Tak for et godt og konstruktivt møde. 
 
 


