
 

 

Bestyrelsesmøde, Grundejerforeningen Duedyssegaard (6/10-15) 
  
Mødedeltagere: Lena, Birgit, Nels, Anders 
Referent: Anders Frandsen (126) 
  
Dagsordenen: 

1. Legepladsen,  
a. Legepladsen trænger til træbeskyttelse. Skal vi invitere til arbejdsdag eller 

lokke nogle få til at male? 
i. Birgit og Lena maler snarest gerne med hjælp fra flere baboer. Vi 

afventer træbeskyttelse fra Henka 
b. Serviceaftale / eftersyn af legeplads 

 . Vi ønsker fortsat at legepladsen jævnligt efterses af professionelle. Hidtil har Henka 
stået for eftersyn men vi indhenter alternative tilbud inden fornyelse af aftalen. (Birgit) 

2. Mål på boldbanen,  
 . Målene nedtages ultimo oktober og gemmes som vanligt til overvintring hos Lena 
(Nels) 

3. Vej og park 
 . Senrydning 2015/2016 

 . Grønbæk gentager succesen fra de andre år. Pris og vilkår er uændret 
a. Nabohjælp skilte - på generalforsamlingen blev det besluttet vi indkøber nabohjælp 
skilte. 

 . Skiltene er på vej men placering af skiltene forudsætter godkendelse af kommunen 
b. Hul i vejen ved bavnager 200 (det sidst byggede).  

 . Vi har en MEGET langsom dialog med teknisk forvaltning. Det er bekræftet Halsnæs 
forsyning er forpligtet til at udbedre skaden. 
c. Bede og fællesarealer. Der har flere gange været lidt snak om vi skulle få "Henrik 
havemand" til at luge i bedene. Skal jeg få et konkret tilbud eller skal vi håbe nogen tager 
ukrudtet når det bliver for meget? 

 . Vi beder Henrik om et tilbud på lugning af af bede nogle få gange om året. Denne 
vedligehold holdes adskilt fra græsslåning 
d. Vedligehold af fortov v. Netto 

 . Vi opfordre Netto til at vedligeholde deres arealer / fortov. Nogen der har en kontakt 
dertil? 
e. Revneforsegling af asfalt 

 . Vi indhenter tilbud fra Vejdoktoren på forsegling af de få revner der igen er i asfalten 
(Anders) 

4. Medlemslister etc. 
 . Nye medlemmer. Der er enkelte nye familier på vejen (andelsforeningen står for 
egne medlemmer).  

 . Lena har givet dem betalings info 
a. Parcelhusejernes Landsforening (PL) 

 . Vi skylder en opdatering af nogle få medlemmer hos PL. (Lena)   
i. PL har forkert mail adr til Lena. Anders sender en opdatering til dem (Anders) 

5. evt 

 


