Dyssegårdens Grundejerforening
4621 Gadstrup

Referat fra Ordinær generalforsamling
den 15. marts 1991
i Snoldelev Sognegård
Dagsorden:
Valg af dirigent
Jørgen Friis blev valgt. Der dispenseredes fra § 7 i vedtægterne. Som stemmetællere
blev valgt Henning Storm og Kjeld Christiansen.
Der var fremmødt 25 stemmeberettigede og indleveret 11 fuldmagter.
Beretning
Beretningen blev oplæst af formanden Kjeld Beyer og vil i øvrigt blive udsendt sammen med referatet fra denne generalforsamling.
Regnskab og budget er efter sidste års beslutning udsendt sammen med indkaldelsen.
Svellerne som nu har ligget længe på fællesarealet var oprindelig beregnet for at lave
en trappe mere på skråningen. Der opfordredes fra flere medlemmers side til oplysning
om arbejde i øvrigt. Når der skal være "arbejdsweekend", skal datoen være udsendt i
meget god tid, så vil flere kunne deltage.
Beretningen blev godkendt med 25 stemmer.
Regnskab
Formanden fremlagde det reviderede regnskab.
Der var enkelte kommentarer til regnskabet, bl.a. forsikringen der er tegnet til dækning
af tilskadekomst på foreningens område. Denne havde for nogle år siden været benyttet, da en person kom til skade ved DSB-trappen.
Budget 1992
Der var fra bestyrelsens side lagt op til uændret kontingent på 300 kr. årlig.
Da det til generalforsamlingen fremsatte forslag fra Morten og Heidi Bruun Pedersen,
kan få budgetmæssige konsekvenser, vedtages det med samtlige stemmer (25), at behandle forslaget under budgettet, jvf. generalforsamlingsbeslutning fra 1988.
Oplæg fra Morten Pedersen: Der bliver kørt hurtigt, specielt i svinget på Damvej. Der
må sikres en lavere hastighed, og der er forskellige muligheder for at sikre dette. Morten beder alle bakke forslaget op.
Fra bestyrelsens side vil man ikke bruge formuen på sådanne foranstaltninger. Det vil
minimum koste ca. 100.000 kr. at sætte et rimeligt antal fartdæmpende foranstaltninger op.
Fra medlemmernes side blev der også gjort indsigelser. Snerydning på stamvejen vil
ikke blive udført. Mange har fortrudt foranstaltningerne på Finervej. Flere steder prøver man ligefrem at sætte hastighedsrekorder, hvor der er chikaner. Der var dog ingen
tvivl om, at dem der bor ud til stamvejen er ramt af problemet.
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Der drøftedes andre muligheder, evt. at sætte bomme op i hjørnerne. Mange steder er
fortovskanterne meget lave og kunne evt. forhøjes. Bestyrelsen vil arbejde med dette
sidste punkt.
Forslaget som sådan blev herefter trukket tilbage.
De græsbevoksede hjørner på nogle parceller (hundetoilet) kan belægges med SF-sten.
De af medlemmerne der har problemet skal - i hvert enkelt tilfælde - blot kontakte teknisk forvaltning, som herefter vil sørge for, at arbejdet udføres.
Det blev besluttet med 23 stemmer (1 undlod og 1 var gået), at der ved næste vedtægtsrevision, skulle ændres således, at forslag med budgetmæssige virkninger, skulle
behandles under budget.
Valg
Jørgen Buusborg ønskede at træde ud af bestyrelsen. Flemming Lönqvist blev foreslået og valgt. Øvrige på valg modtog og blev genvalgt.
1. suppleant blev Merete Olsen.
2. suppleant blev Henning Storm.
Vagn Hedegård og Jørgen Friis modtog og blev genvalgt.
Revisorsuppleant Ehlers Hansen modtog og fik også genvalg.
Eventuelt
Ved DSB's foranstaltning vil der blive pålagt skridsikkert materiale på trappen op til
stationen. Hegnet dér vil ligeledes blive sat i stand. Formentlig færdig i løbet af april
måned.
Flystøj som også var oppe sidste år. Fra bestyrelsens side er der ikke foretaget nogen
egentlig klager. Flystøj kan i perioder være slem, i særdeleshed over Snoldelev, men
det er også tiltagende over Gadstrup. I forbindelse med start og landing skal der ikke
overholdes 300 m. som mindste højde. Gadstrup og Snoldelev er "røde områder", hvor
der skal tages hensyn. Et enkelt medlem synes dog, at græsslåning med motorklipper
om søndagen, var ligeså slem.
I Snoldelev er oprettet en forening mod flystøj og overtrædelse af miljølov, hvor alle
kan rette henvendelse til. Kontaktpersonen er Gunnar Lose i Snoldelev, tlf. 4239 0966.
Der er fra vandværket udsendt en skrivelse til grundejerforeningens bestyrelse, ang.
stophanernes placering på de enkelte parceller. Vandværket har ingen tegninger og
derfor ingen muligheder for at lukke for vandet, hvis det bliver aktuelt. Det er altid
grundejerens ansvar at stophanen virker (og kan findes). Alle opfordres til at indtegne
placering af stophane. Stophanen findes som regel ca. 1 meter inde på den enkelte
grund.
Vigtige skrivelser skal fremover udsendes til medlemmerne.
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