
Formand Flemming Lönqvist bød velkommen til den ekstra 
ordinære generalforsamling. 
Denne generalforsamling var nødvendiggjort af vedtægtsbe-
stemmelser omkring ændring af vedtægter. For at der kan 
vedtages ændringer i vedtægterne kræves det at mindst 
halvdelen af medlemmerne er fremmødt og at vedtagelsen 
vedtages med mindst 2/3 flertal. Hvis dette ikke er tilfældet 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ved-
tægtsændringerne kan vedtages med mindst 2/3 flertal – og 
uanset antal fremmødte. 
Der var fremmødt 4 medlemmer af bestyrelsen samt 1 
grundejer. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Forslag til nye vedtægter. 
Ad 1: Eneste menige medlem, Yrsa fra Damvej måtte 

påtage sig rollen som dirigent. Generalforsamlingens lovli-
ge indvarsling kunne konstateres. 
Ad 2: Formanden Flemming Lönqvist takkede det enlige 
medlem for fremmøde og vi kunne kun konkludere at den-
ne ekstraordinære generalforsamling var af formel art, og 
at ingen havde givet udtryk for utilfredshed med de foreslå-
ede ændringer. 
Ingen på generalforsamlingen havde yderligere spørgsmål 
og forslaget om nye vedtægter blev enstemmig godkendt, 
hvorefter de fremsendes til Roskilde Kommune til endelig 
godkendelse. 
Generalforsamlingen var overstået efter 5 min., men de 
fremmødte sludrede videre i en lille times tid.   

Referat fra ex.-ord. generalforsamling 23/5 - 2007 

Beskæring af  hæk, buske og træer 
Flere steder i vores udstykning trænges til en beskæring af hæk, buske og træer. Det burde næsten være indlysende 
at man ikke kan lade sin beplantning ”fylde” på andres arealer. Disse ”andre” er bl.a. fortovet, der mange steder er ble-
vet indskrænket ved at parcellens hæk får lov at brede sig. Derfor venligst klip din hæk så fortovene opnår deres fulde 
bredde. 
Et andet stort problem er træer der har vokset sig store. Ud til offentlig vej er der nogle ganske klare regler for, hvor 
meget de må gå ind over offentlig fortov og vej. Således skal der på fortov være en fri højde på 2,75 m. medens der 
over vej (kørebane) skal være 4,50 m. fri.  
Omkring vejbelysningen: Desuden skal vi bede om at der beskæres omkring vejbelysningen, så lyset bedre spredes 
ud. Efter disse master er blevet gjort lavere, er det blevet mere nødvendigt med en sådan beskæring. 
Grundejere der ikke sørger for den fornødne beskæring, risikerer at beskæringen bliver gjort på kommunens foranled-
ning og på regning til grundejeren.  

Nyhedsbrev 
Dyssegårdens Grundejerforening 

Afbrænding / Sct. Hans bål 
For en ordens skyld gøres opmærksom på at al afbrænding af haveaffald er 
forbudt i Roskilde Kommune. Generelt er der en tilladelse til at afbrænde Sct. 
Hans bål den 23. juni. Men dette forudsætter så også at det ikke forinden har 
været tørkelignende tilstande. I så fald kan brandmyndigheden udstede af-
brændingsforbud osv., uanset om det er Sct. Hans aften. Omvendt – som vi 
har været ude for nogen gange – så bliver der heller ikke tændt bål, hvis det er 
silende regn og/eller bålet er meget vådt. 
Men lad os håbe alt bliver normalt i år, så der er planlagt båltænding kl. ca. 
20:30 og foreningen er – som vanlig – vært ved en pils eller sodavand. Hvis 
nogen vil være behjælpelig med andre aktiviteter, så kom gerne frem. 
Hvad må komme på bålet? Kun brændbart materiale – hovedsagelig haveaffald. Ikke nogen former for husholdnings-
affald eller lign. og ej heller byggeaffald (brokker o.l.) og slet ikke store træstubbe. Meningen er at det skal brændes så 
meget ned, så der vitterlig kun er aske tilbage. 
Hvornår må hældes på?  Af hensyn til at dyrelivet ikke finder bålet egnet som opholdssted, så må der ikke bæres til 
bålet før tidligst fra den 1. juni. 

Vedtægternes nye ordlyd vil allerede nu kunne ses og hentes 
på vores hjemmeside http://www.dygrfor.dk. Når kommunen 
har ordnet den formelle godkendelse, vil de også blive trykt og 
omdelt til medlemmerne. 


