
Grundejerforeningen Duedalen 33-53 
Vissenbjerg 18.05.2017 

 

REFERAT 
Ordinær generalforsamling i 

Grundejerforeningen Duedalen 33-53 
Torsdag den 18. maj 2017 kl. 18.30 i Vissenbjerghallerne 

 
 

1: Valg af dirigent og referent 
Ole Haahr (45B) 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. 
Dorthe Staugaard (41A) som formand 
Ole Haahr (45B) som kasserer 

• Arbejdet har bestået i den daglige drift af grundejerforeningen. 
• Anders Jensen er fortsat foreningens havemand. 
• Birthe Nørgaard har accepteret udbetaling af 2.000 kr. for udført havearbejde af eksmand John 

Nørgaard. Pengene er udbetalt. 
• Der blev i efteråret indgået aftale om vinterbekæmpelse med Dyrendal Entreprenørfirma. 
• Der er i foråret blevet planet ud på parkeringspladserne, flyttet lidt rundt på perlestene, samt 

ført flere perlesten til dér hvor der manglede. 
• Rottebekæmpelse: Idet der er observeret rotter i området, er der indhentet tilbud på 

rottebekæmpelse fra Rentokil. I bestyrelsen blev det besluttet at vi ikke ønsker denne udgift, og 
at det er op til den enkelte husstand at holde udgift for evt. forebyggelse. Iflg. Kommunen må 
man ikke forebygge med gift, men Rentokil tilbyder en anden form for forebyggelse som ikke er 
ulovlig. Man har pligt til straks at kontakte kommunen, hvis man observerer rotter – både hvis 
det er ved egen husstand eller på fællesområder. Rod og store bunker ”inviterer” rotterne til at 
bygge reder. Det samme gør åbne/overfyldte skraldespande.  

• Vedr. cykelskure: Idet der ved sidste generalforsamling igen var en længere snak vedr. 
skurene, blev det ved generalforsamlingen besluttet at alle medlemmer af grundejerforeningen, 
inden den 01.08.2016, skulle maile eller aflevere skriftligt forslag til hvad der skal ske med 
skurene, hvorefter det skulle tages op af bestyrelsen. Vi har derfor ikke modtaget nogen forslag 
vedr. skurene, og har derfor ikke arbejdet videre med det. 
 

 
3. Ole Haahr (45B) fremlagde årets regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag. 
 
 
5. Vedtagelse af budget for 2017 og fastlæggelse af kontingent. 
Ole Haahr gennemgik budgettet for kommende år. Budgettet blev vedtaget. 
 
 
6. Valg af bestyrelse. 
Niels (Miljø Bo), Morten (49A) og Ole (45B) er på valg, og ønsker alle 3 at genopstille. 
Alle 3 blev genvalgt til bestyrelsen. 
 



 
7. Valg af suppleanter 
Der blev ikke valgt suppleant. 
 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Der blev ikke valgt revisor og revisor suppleant 
 
 
9. Eventuelt 
 
Vedr. cykelskure: Idet der igen var en lang snak vedr. skurene, blev det som for et år siden, besluttet 
at vi prøver med en ny runde. Alle medlemmer af Grundejerforeningen får mulighed for, inden den 
01.08.2017, at maile eller aflevere skriftligt forslag til hvad de ønsker at der skal ske med skurene. 
Forslagene skal enten afleveres i Postkassen 41A eller mailes på staugaard1108@gmail.com.  
Efter modtagelse af forslag vil bestyrelsen undersøge priser, og herefter indkalde til Ekstraordinær 
Generalforsamling. Sammen med indkaldelse vedlægges indkomne forslag inkl. overslagspriser, så alle 
har mulighed for at se på det inden Ekstraordinær Generalforsamling, hvor det vil komme til 
afstemning. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og valgte: 
Dorthe Staugaard (41A) som formand 
Ole Haahr (45B) som kasserer 
 
 
 
 


