Dyssegårdens Grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2016, kl. 19:00
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, der blev afholdt i ”Gnisten”, Nyvej 38.
Der var 12 fremmødte (incl. bestyrelsen), heraf 10 stemmeberettigede. Ingen fuldmagter.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Med dispensation fra vedtægterne og efter opfordring fra de fremmødte medlemmer, påtog formanden
sig hvervet som ordstyrer.
2. Beretning om det forløbne år
Formanden supplerede sin skriftlige beretning med en omtale af de 3 bestyrelsesmøder der havde været
siden sidste generalforsamling. Kunne konstatere at der i årets løb var sket en del ejendomshandler og at
mange yngre var flyttet til vores udstykning. Så nu var vores guldbryllupskvarter ”avanceret” til sølvbryllupskvarter. Stor velkomst til alle tilflyttere.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med alle 10 stemmer.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Formanden gennemgik regnskabet, som var blevet revideret uden anmærkninger, og forklarede at vores
kasserer Ferdi sidder godt og solidt på kassen og fører stadig indtægter og udgifter på gammeldags maner. Formanden har så overført dette til digital form og sat regnskabet op. Der var i 2015 et overskud på
664 kroner, hvor det i 2014 var på 3.717 kroner. Mange af udgifterne er stort set statiske, men i 2015
havde vi brugt et par tusinde ekstra til en ny velkomstfolder og ellers er det kun kontingentet til PL der
stiger med et par kroner pr. medlem.
Der var enkelte opklarende spørgsmål, der blev besvaret.
Regnskabet blev godkendt med alle 10 stemmer.
4. Forslag med økonomiske konsekvenser, og på baggrund af disse, fastsættelse af kontingent for
det kommende år.
Per Moths forslag om…
1. Genetablering af den ødelagte trappe i den nordlige del af udstykningen ved baneskrænten.
Per synes at den burde genetableres for at give mulighed for en naturlig ”rondering” når man går
tur på fællesarealerne. Andre mente ikke at trappen var en nødvendighed, men mere en bekvemmelighed og at man ikke skulle ofre de måske 20.000 kr. det vil koste (iflg. et 2 år gammelt tilbud). Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget med 5 stemmer mod 4 (1 undlod at stemme) og der blev givet mandat til bestyrelsen til at iværksætte projektet med en beløbsramme på
max. 25.000 kr.
2. Der tyndes ud i beplantning på baneskrænten, så der er et udsyn over moseområdet på den
anden side af jernbanen. Dette forslag blev vedtaget med alle stemmer.
Bestyrelsens forslag om….
1. Ophævelse af snerydningsfonden, hvorefter den indestående pulje på 21.894,- overføres til
fonden for fællesarealers vedligeholdelse, så der bliver flere midler til tiltrængt udtynding i mange
buskadserne på vores arealer. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.
2. Budget 2016 blev ligeledes vedtaget med alle stemmer.
Forslag i øvrigt:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
På valg var Ferdinand Franzpötter, Connie Hansen og Yrsa Hylsenberg, der alle blev genvalgt.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Nuværende suppleanter Jan Hansen (Dy 12) blev genvalgt. Da suppleant Jørgen Hansen er fraflyttet udstykningen, blev Per Moth (Dy 73) valgt som 2. suppleant.
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8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Da nuværende revisor Vagn Hedegård ønskede afløsning blev nyvalgt Jan Thomsen (Da 41) og Karsten
Pauls (Dy 27) blev genvalgt. Som revisorsuppleant indtræder Vagn Hedegaard.
9. Eventuelt.
Den brede del af stamvejen var også i år til debat, idet mange oplever at der køres alt for stærkt (også op
ad bakken og der blev efterlyst mulighed for at lave nogle chikaner til sænkning af farten. Et medlem tilbød at lave en chikane af paller med blomsterkumme og viste et eksempel. Formanden forklarede at
spørgsmålet har været oppe mange gange. Det er en kommunal vej og at vejmyndigheden skal indhente
tilladeles fra politiet og så skal det etableres efter nogle bestemte retningslinjer. Vi har for flere år siden
fået et svar fra kommunen om at vi godt måtte etablere sådanne chikaner (dengang var der mere tale om
bump etc.), men at vi selv skulle betale både etablering og vedligeholdelse. Formanden advarede mod
selvbestaltede løsninger, idet der kunne ifalde i voldsomt straf- og erstatningsansvar i tilfælde af ulykker.
Men vi retter gerne henvendelse til kommunen endnu engang for at spørge om mulighederne.
Formanden takkede herefter for en god ro og orden under generalforsamlingen.

SLUT kl. 20:00
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