
 

 

 
Referat bestyrelsesmøde GF Duedyssegård Mandag d. 24. februar 2014 
 
Fravær: Bjørn, Lena og Tommy 
Referent: Birgit 
 
Dagsorden 
 
1.    Godkendelses af referat 
 
Godkendt uden bemærkninger 
 
2.    Henvendelse til forening 
 
Mail fra Birgit og Thomas Christensen, 160 ang. Forsøg på hjemmerøveri fredag d. 21. 
februar i nr. 160 og nr. 162. Info er lagt på hjemmeside. 
 
Henvendelse om manglende møde referater på hjemmeside. Formand henleder 
drøftelsen af denne problemstilling samt løsning til dette under punkt 6. 
  
3.    Økonomi 
 
Da Lena var fraværende, havde hun sendt mail i forhold til Rytterhusene / boldbane 
betalingsandel, Nem-ID, regning fra Henka, regnskab for 2013.  Vi har drøftet punkterne 
i  Lenas mail, samt ligeledes det faktum at Rytterhusene ikke længere vil betale 
symbolsk beløb for benyttelse af foldboldbanen. Vi er af den opfattelse at banen er til god 
nytte for vores beboere og bliver brugt, hvorfor vi vælger at fortsætte 
betalingen/vedligehold af banen for egen regning. Rytterhusene vil, som de selv skriver 
til Lena, fremadrettet benytte eget område til boldspil. 
 
4.    Vej og park / legeplads udvalg 
 
Orientering ang. legepladsservicerapport fra Henka. Der skal jord under trin ved 
rutsjebanen. Beslag ved gynge er justeret – Henka bemærker at vedligeholdelse er helt i 
orden fra vores side. Jord, udbedring og montering af skilt samt træbeskyttelse er 
noteret til kommende arbejdsdag. 
 
Notat til haveservice-kontrakt i forhold til punkt om varsling af opsigelse fra begge sider, 
skal indarbejdes, således at det fremgår af kontakten. Anders arbejder videre med dette 
punkt. 
     
5.    Generalforsamling 2014 
 
Dagsorden gennemgået. Tjekpunkter: dirigent, bestilling af kro, hvem ønsker genvalg, 
hvem udtræder af bestyrelsen, regnskab 2013 drøftet, varslingsdato tjekket. Formanden 
sender indkaldelse ud, når han har fået tilbagemeldinger om indhold. Beretning kort 
drøftet. 
 
6.    Referater 
 
I forhold til referater fra bestyrelsesmøder, har den som er referent ansvar for at sende 
besked til Bent Petersson nr. 98, der poster referatet på foreningens hjemmeside. 
Referater skal skrives hurtigst mulig, dog inden for 14 dage. Bestyrelsen har max. 3 dage 
til læsning og respons i forhold til rettelser / tilføjelser. Det er vigtigt at referater kommer 
på hjemmesiden. 
Referater skal sendes til Bents mail adr.:  bhp98@youmail.dk 
 



 

 

 
7.    Evt. 
 
Arbejdsdag forslået til lørdag den 26. april kl. 11,00 til 14,00. Bestyrelsen er vært med 
lidt sandwichs. 
Fodboldmål bliver sat op omkring påske. Vi afventer lige vejr og vind. 


