
 

 

Referat bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Duedyssegård tirdag den 6. september 2011 
 
Afbud: Nels 
 
Referant: Birgit J.C. 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
2. Henvendelser til bestyrelsen. 
3. Den øjeblikkelige økonomiske situation. 
4. Asfaltreparationerne. 
5. Pasning af de grønne områder. 
6. Legepladsen og boldbanen. 
7. Hegnsagen. 
8. Fortovet ved netto. 
9. Den sidste campingvogn 
10. Infobrev  
11. Eventuelt 
 
1.    Referat godkendt. 
                         
2.    Henvendelser til bestyrelse. 
Ingen henvendelser, udover Franks mail vedr. katteproblemmer – Viggo har svaret pr. mail. 
 
3.    Den øjeblikkelige økonomiske situation. 
Alt ok – 2 medlemmer mangler at betale. Saldo 167.000.  
 
4.    Asfaltreparationerne. 
Viggo har efter møje og besvær fået fat i asfaltfirmaet og fået en pris på kr. 3.000,00. + moms vedr. reparationer af 
smårevner/frostskader. Da bestyrelse synes dette lyder billigt ønsker man at få dette på skrift og sætte arbejdet i gang. 
     
Asfalt ved indkørsler til grundejere har været drøftet ved tidligere møde og det vurderes at det   blive meget dyrt. Vi 
overvejer at spørge Anja om det betyder at retningen på regnvand fra vejnettet bliver påvirket såfremt disse opkørsler 
bliver lavet. 
 
5.    Pasning af de grønne områder. 
Det vurderes at der pt. kun er en mundtlig aftale med haveservicefirma. Da der stadig er utilfredshed med arbejdet, er 
der i bestyrelsen enighed om at der skal afholdes et møde med frimaet samt at der evt. laves et kort over området med 
nøje angivelser af hvad vi ønsker haveservicefirmaet skal gøre og samt ofte de skal slå græs m.m. Bent kontakter 
firmaet og aftaler et møde. 
 
6.    Legepladsen og boldbanen. 
Legeplads: Anders påpeger at træværk trænger til noget Gori, samt at der er revner i planker – Birgit kontakter Henka 
med henblik på om vi skal give træbeskyttelse inden vinter eller det kan vente til forår og spørg ind til revner i træværk. 
     
Boldbane: bliver brugt ok – nye mål ønskes. Vi skal undersøge hvor man kan købe rigtige mål til en rimmelig pris. 
Ligeledes ønsker vi at indrage boldbanen i snakken med     haveservicefirma med henblik på vedligeholdelse. 
 
 
7.    Hegnsagen. 
Svar fra Halsnæs Kommune drøftet og vurderes at være godt for vores område. Viggo sender accept tilbage til 
Kommunen. 
 
8.    Fortovet ved netto. 
Udførelse ok- arbejdet godt i gang – opkrævningsspørgsmålet vil blive omtalt i Infobrev. Bestyrelse sætter spørgsmål 
ved kommunens beregning for hver grundejeres andel af udgiften. 
 
9.    Den sidste campingvogn... 
- ser ud til at være væk til stor glæde for mange. 
 
10.    Infobrev.  
Drøftet og et par små justeringer blev indført. Viggo sender det ud i løbet at ugen. 
 
11.    Eventuelt. 
Anders spørger om en evt. udvidelse af legepladsen – en gynge kunne være et godt tiltag således der er lidt flere 
muligheder for de lidt større små børn. Aftalt at vi kontakter Henka. Dette skal dog vedtages på en generalforsamling. 
     



 

 

Henrik har et ønske om at bestyrelse bliver bedre til at svarer på mails der bliver sendt til og af medlemmerne i 
bestyrelsen. 
 
Næste møde 29.11. 2011 kl. 19,00 hos Viggo. 


