
 

 

Bestyrelsesmøde, Grundejerforeningen Duedyssegaard (25/2-16) 
  
Mødedeltagere: Lena, Birgit, Nels, Anders, Karen 
Referent: Karen Gøtzsche (156) 
  
 
Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 
Dagsorden: 

1. Nabohjælp skilte: Vi vil gerne sætte nabohjælp-skilte op på lygtepælene (1 pr. 
stikvej). Anders kontakter kommunen og spørger om tilladelse og bestiller skiltene 
hos Nabohjælp. Vi opfordrer folk om at tilmelde sig nabohjælp i forbindelse med 
Generalforsamlingen. 
 

 
2. Serviceaftale med Henka vedr. legepladsen: Henka servicerede legepladsen inden 

jul. Legepladsen opfylder fortsat kravene. Henka vil komme igen til foråret. Der er 
behov for en arbejdsdag til vedligeholdelse af legepladsen. Der skal foretages 
nedslibning, grunding og maling af legeredskaber. Bestyrelsen besluttede at kontakte 
Henka med henblik på en forbedret service i 2016 vedr. levering, fakturering m.m., da 
vi ellers vil se os om efter en anden leverandør. 
 

3. Arbejdsdag: Vi holder arbejdsdag lørdag d. 28. maj kl. 10, da blandt andet 
legepladsen trænger til en kærlig hånd.   

 
4. Græsslåning: Der er endnu et år tilbage af aftalen med HK Haveservice. 

 
5. Lugning af bede: Vi har modtaget et tilbud fra HK Haveservice på 7100 kr. inkl. moms 

vedr. lugning af 9 bede - 3 gange i løbet af sæsonen og afstikning af græskanter 1 
gang i hvert bed. Bestyrelsen foreslår, at vi laver en aftale med HK Haveservice om 
lugning og afstikning af bedene. 
 

6. Økonomi: Regnskabet for 2015 er udfærdiget og godkendt. Budget for 2016 blev 
gennemgået. I den forbindelse blev det diskuteret, at udgifterne til hjemmesiden er 
meget høje. Karen vil undersøge om en billigere løsning er mulig. 
 

7. Generalforsamling: Der afholdes generalforsamling d. 7. april 2016 kl. 19:30. 
Anders undersøger om Sundhedsafsnittet er ledigt, alternativt kan Rytterskolen 
måske anvendes. Anders sørger også for at sende indkaldelse til generalforsamling 
ud snarest. I forbindelse med indkaldelsen sender vi også info ud vedr. vores 
arbejdsdag. 
 

8. Generalforsamlingen - Valg til bestyrelsen: 
Kasserer: Lena er på valg, modtager genvalg 
Best.medl.: Birgit er på valg, modtager genvalg 
Dirigent: Anders tjekker om Viggo er interesseret. 
Suppl.: Anders tjekker om Loghman modtager genvalg. 
Revisor og revisorsuppleant: Vi skal have fundet en ny revisor, samt suppleant. 
 
 

 


