
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i GF Duedyssegård tirsdag 
d. 22. februar 2011 

  

Til stede: Viggo, Bent, Lena, Henrik og Birgit. 

Afbud: Britta og Kasper 

  

Referent: Birgit 

  

  Tekst Ansv. 
  Viggo bød velkommen, og havde følgende dagsorden til mødet: 

  

Dagsorden: 

  

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

2. Henvendelser til bestyrelsen fra medlemmer og andre, herunder 
forslag til generalforsamlingen (endnu ingen indkommet). 

3. Vores økonomiske situation lige nu. 

4. Gennemgang af opgavelisten. 

5. Praktiske forhold vedr. generalforsamlingen (evt. mad på 
kroen,   foredragsholder, tilmeldning mv.). 

6. Gennemgang af hele generalforsamlingen. 

7. Gennemgang af alt, hvad der skal sendes ud inden 
generalforsamlingen. 

8. Eventuelt. 

  

  

Pkt. 1 Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 25.11.2010 blev godkendt. 

  

  



 

 

Pkt. 2 Henvendelser fra medlemmer og andre, herunder forslag til 
generalforsamlingen. 

  

Der har været henvendelser om frostskader i asfalten forskellige 
steder i området. Man er fra bestyrelsen godt bekendt med 
situationen og der skal tages kontakt til et firma som kan vurdere 
hvordan asfalten udbedres bedst muligt. 

  

Der har været henvendelser om manglede gadebelysning – dette er 
bragt i orden og der er atter mere eller mindre belysning i området. 

  

Ingen punkter til generalforsamlingen. 

  

Ingen henvendelse i øvrigt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pkt. 3 Vores økonomiske situation lige nu. 

  

Lena oplyste at der om 8 dage indgår kontingent og den 
økonomiske situation er ok. 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Pkt. 4 Gennemgang af opgavelisten 

  

1. Intet nyt 
2. Bent undersøger med JDT Anlæg og evt. anden gartner 
3. Intet nyt - venter på frostfri jord. 
4. Punktet slettes da der opfordres at det må stilles frem som punkt ved en 

generalforsamling 
5. Skilt bliver lavet og når jorden er frostfri stilles op ved legepaldsen 
6. Udkastet til dispensation gennemgået og godkendt 
7. Efter drøftelse i bestyrelsen fjernes punktet fra opgavelisten idet at man ved 

den kommende generalforsamling vil stille problematikken til drøftelse mellem 
medlemmerne og forhåbentlig opnå en konstruktiv og meningsfuld debat om 
parkeringsadfærden eller mangel på samme. 

  

  

Pkt. 5 Praktiske forhold vedr. generalforsamlingen 

  

Lokale på kroen er reserveret. Der er i denne forbindelse en 
drøftelse om der til generalforsamlingen skal være snitter med øl og 
vand eller kaffe og kage. Såfremt der besluttes snitter kræver det en 
forhåndstilmelding. 

  

Valget blev kaffe og kage – ingen forhåndstilmeldinger. Viggo taler 
med Kroen. 

  

Foredrag om haveklargøring afholdes sammen med kaffen. Bent 
prøver også at tage kontakt til Kristian Friis, Birgit har tlf. nummer. 
Såfremt haveforedrag glipper, er Henrik stand in med noget 
spændende. 

  

  

Pkt. 6 Gennemgang af hele generalforsamlingen. 

  

Beretning: 

• Indfører lidt mere om skrald der desværre flyder i området 
• Ellers ganske fin beretning - godt ordvalg og indhold. 

  

Regnskab: 

• Alt i alt ok – lidt budgetoverskridelse på haveservice og vinterservice – 

  

  

  

  

  



 

 

sidstnævnte var forventet grundet den lange og hårde vinter. 

  

Budget 

• Gennemgået og fremlægges for generalforsamlingen uden ændring. 

  

Mailadresser til medlemmer gennemgået med henblik på om 
justeringer – en ide at kontakte Jan B. grundet udskiftninger i 
andelsforeningen. 

  

Forslag fra bestyrelsen. Dispensation til lokalplan 07.27 – tekst 
drøftet - god enkel formulering. 

  

Gennemgang af valg til bestyrelsen. 

På valg: formand og 2 bestyrelsesmedlemmer 

• Viggo modtager valg 
• Bent modtager valg 
• Kasper modtager ikke valg og ønsker at træde ud af bestyrelsen 
• Henrik stiller op til bestyrelsen 
• Britta modtager ikke valg. 
• Valg af revisor: Mette og Bent – det skal undersøges om begge modtager 

valg. 

  

Mie Skafte vil formentlig gerne hjælpe som referent. Henrik 
undersøger det nærmere. 

Dirigent: Viggo spørger Børge Vestergård. 

  
Pkt.7 Gennemgang af alt, hvad der skal sendes ud inden 

generalforsamlingen 

• Indkaldelse – rettidig dato 
• Forslag – dispensation til lokalplan 
• Regnskab og Budget. 

  

  

Pkt. 8 Evt.   



 

 

  

Hjemmesiden: Man oplever at forsiden er lidt rodet – der er mange 
ting på forsiden. En anden opbygning ville måske afhjælpe 
situationen, måske lave nogle flere link, benytte Facebook eller 
andet forum. Henrik og Bent finder en dag og gennemgår 
hjemmesiden med henblik på en forenkling og oprydning. 

  

Billeder af den nye bestyrelse skal på hjemmesiden. 

  

Næste møde aftales efter generalforsamlingen. 
 


