
 

 

Referat bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Duedyssegård tirsdag den 24. april 2012 

  

Afbud: Ingen 

Referent: Henrik Nielsen 

  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

2. Konstituering af bestyrelse, herunder nedsættelse af udvalg. 

Vej- og parkudvalget består i år af: Viggo, Bent og Bjørn 

Lege- og opholdsudvalget består i år af: Birgit, Nels 

3. Evaluering af generalforsamling 

Lidt mere lys til referent og formand næste år. Fint fremmøde. Intet specielt at bemærke. 

4. Henvendelser fra medlemmerne og andre 

Landmanden til marken på vest-siden kører stadig over nede ved legepladsen. Bent tager fat i ham igen. 

Der er et stigende problem med cigaretskoder og hundeefterladenskaber. Dette må kommunikeres bredt i 
vores årlige sommerbrev. 

Problem med holdende campingvogn nede ved legepladsen. Den rækker næsten en meter ind over og det er 
til gene for brugere af den nye gynge. 

Siv på den vestvendte brandvej er fjernet jv. aftale med nr. 166. 

5. Den økonomiske situation 

Alle har betalt  

Vi har fået CVR for at kunne sende opkrævning til kommunen. 

Lena modtager mange henvendelser fra sælgerer, efter vi har fået CVR nummeret. Vi håber, at dette kun er i 
kort periode. 

Højrente konto (Vejfond) er forlænget til 2015. 

6. Legeplads, skilt og ny gynge 

Ny gynge er opsat. Skade på gynge/stativ ifb. med opsætning. Birgit tager kontakt til Henka. 

Nyt vejrbestandigt skilt bestilles hos Anders. Der tilføjes en passus omkring ophold på legeplads efter kl. 21 
frabedes af hensyntagende til de omkring liggende naboer. 

Boldbanen er blevet udstyret med to nye mål. De gamle mål er blevet givet bort til Børnehaven Gydebakken. 

7. Ny kontrakt vedr. vedligeholdelse af grønne arealer 



 

 

Der er tegnet en 1 årig kontrakt med LK vedr. vedligeholdelse af de grønne arelaer. Den nye kontrakt er ca. 
20.000,- billigere. Kvaliteten skal tjekkes løbende. 

8. Fortovet ved Netto- parkering/reparationer 

Viggo tager kontakt til Hellehusene, Rytterhusene og Netto vedr. fælles skriv til kommunen. Vi ønsker 
parkeringsforbud. Netto har tilkendegivet at ville udfører skaden som pt. findes. 

9. Arbejdsdag 12. maj 

Arbejdsdagen blev planlagt og opgaverne blev defineret. 

10. Eventuelt 

Næste møde er planlagt til den 12. juni kl. 19 hos Nels. 

Birgit bager en kage  

 


