Dyssegårdens Grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling den 7. marts 2018
Mødet startede kl. 19.00 som annonceret i indkaldelsen.
Mødet blev startet af formanden Flemming Lönqvist.
Punkt 1: Dirigent til mødet blev Karsten Pouls som styrede os igennem mødet og konstaterede
generalforsamlingens lovlighed. Som referent blev Steen Haunstrup valgt.
Dirigenten spurgte om der var behov for stemmetællere. Der var i alt 15 til stede på mødet og det
blev besluttet at der ikke var nødvendigt med stemmetællere, idet afstemninger kunne gøres ved
håndsoprækning og direkte optælling.
Punkt 2: Beretningen som også var fremsendt med indkaldelsen blev gennemgået af Flemming.
Der var gennemgang omkring specielt træbeskæring og oprydning. Beretningen blev godkendt.
Punkt 3: Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4: I forbindelse med fastsættelse af næste års kontingent var der fra bestyrelsen fremsendt
2 forskellige måder, hvordan arbejdet og dermed budgettet og kontingentet skulle fastsættes.
Der blev gennemgået oplæg til løsningerne. Der var diskussioner om årsag og sammenhæng mellem oplæg før at der blev stemt til afstemning.
- Forslag 1: blev nedstemt med 3 personer for og 12 personer imod.
- Forslag 2: blev vedtaget med 10 personer for. Rune fra Dy 25 opfordrede til at der blev etableret
et ”bygge eller arbejdsudvalg” som kunne indgå i forberedelse og planlægning af arbejdet. Dette vil
bestyrelsen sørge for at det sker.
Der blev i forbindelse med dette også diskuteret om der kunne arbejdes på at etablere fartreduktion på stamvejen hvor der køres relativt meget og hurtigt. Det er noteret af bestyrelsen, at der er et
ønske om dette.
Der var ikke konkrete forslag til afstemning, men der er fokus på at sikkerhed er vigtigt og bør bruges.
Der var en diskussion om skovudviklingen øst for kirken. Det er Roskildes kommunes ansvar at
sikre at området overholder reglerne.
Punkt 5, Forslag i øvrigt:
Der var et forslag om grundejerforeningen ville være med til at forsøge at etablere en paraplyorganisation for sikring og udvikling af Gadstrup og/eller Ramsø. Der var enighed om at dette skulle der
forsøges at arbejdes for, for derigennem at sikre positiv udvikling af byen og området. Forslaget
blev vedtaget.
Punkt 6, Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:
Der blev valgt Steen Haunstrup (Dy 22), Ayoe Kilbak (Damvej 39) og Rune Feldborg Larsen (Dy
25)
Punkt 7, Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Torben Nørgård (Dyssegårdsvej 85) og Tobias Reeves Larsen (Dyssegårdsvej 93) blev valgt.
Punkt, Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Tobias (Dy 93) og Karsten Pauls (Dy 27) blev valgt som revisorer.
Revisorsuppleant blev Rene Waldorff (Dy 12)
Punkt 9 Eventuelt: Dialog om at forsøge at få lastbiler til at køre uden om Hovedgaden, samt at få
forbud mod lastvognes gennemkørsel retur fra Brugsen ad Dyssegårdsvej.
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