
 

 

Referat bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Duedyssegård mandag 24.06.2013 
 
Afbud: Lena Rasmussen 
Referent: Birgit Juul Christensen 
 
1. Godkendelse af referat. 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Henvendelser. 
 
Beboer fra nr. 160 har noteret at der igen er parkeret trailers på fælle p-plads ved legeplads. Bestyrelsen ved ikke hvem 
der ejere disse trailers, men der er enighed i bestyrelse om at P-plads ikke skal være et sted man stiller campingvogne 
og trailers. 
 
Karen Gøtzsche bemærker at mange børn i tiden kører rigtig stærkt på Siv-stierne og er bange for at hvis der ikke vises 
hensyn til børn og bilisterne kan det gå galt en dag. Bestyrelse skriver om dette opmærksomhedspunkt i nyhedsbrev - 
sænk farten og kig jer for alle mand da der i området flere steder er dårlige oversigtsforhold..! 
 
Ligeledes er dræbersneglen dukket frem igen til stor irritation for haveejere med blomsterbede. Notits om dette i 
nyhedsbrev. 
    
3. Økonomi. 
 
Alt fint – alt er betalt. Lena vil gerne have månedsfaktura fra Havemanden. 
 
4. Vej og Park. 
 
Efter grønt lys fra vicevært ved ældreboligeren/plejehjemmet, har Bjørn lagt sten oppe i svinget udfor plejehjemmet. 
Vicevært vil så noget græs, der hvor der er mangler. Måske skal stenene flyttes længere ud til vej. Formanden Nels 
Asmussen har siden talt med indehaveren af den bil der ofte holdt parkeret i svinget. Hun synes det er træls, fordi det 
har været hendes ”plads” i mange år og der var ikke dårligt udsyn, det er blot alle andre som kører for stærkt…..men 
hun vil finde andet sted at holde..! 
 
Stor ros til Havemanden - Henrik fra os alle super flot arbejde! 
 
Ros til Karen Gøtzsche for at lue Rosenbed ved legeplads – roserne kunne godt trænge til lidt gødning. Birgit sørger for 
dette. 
 
5. Boldbane og Legeplads. 
 
Vores mål har desværre været udsat for hærværk. Reservedele er bestilt. 
 
Legeplads bliver brugt godt. Slidflader og evt. gynge skal have træbeskyttelse i år. Birgit bestiller dette ved Henka og 
maler dette i løbet af sommeren. Smider en mail til bestyrelse, såfremt at hun har behov for hjælp med dette. 
 
6. Eventuelt. 
 
Busk/blomster bed på øverst torv bliver ikke holdt – Bjørn vil prøve at tale med beboere deroppe, i forhold til pleje og 
luning. 
 
Forslag til nyhedsbrev gennemgået – Nels sender dette ud til gennemlæsning og efterfølgende til samtlige grundejere. 
     
 
Nyt møde: Mandag 16.09.2013 kl. 19,30 i nr. 134.     
 


