
Grundejerforeningen Duedyssegård 
 
 

Bestyrelsens beretning 19. marts 2013. 
 
Siden generalforsamlingen 20. marts 2012 har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Resulta-
terne af arbejdet fremgår af det følgende. 

 

Vejene. 

 
Vejene holdes ligesom tidligere år fri for sne og is af Peter Grønbech fra Store Havelse. I begyn-
delsen af 2012 var der en del sne at rydde, og her i ugerne før jul har der igen været meget sne 
og is, så 2012 blev et forholdsvis dyrt sne-år.  
Vedr. forudseenhed mht. vedligehold og evt. udskiftning af sf-sten og asfalt på langt sigt har vi 
også i år lagt 40.000 kr. til side som aftalt tidligere.  

  

Parkering på fællesarealerne. 

 
Vi vil gerne som sædvanlig understrege hovedreglen for parkering: Egne P-pladser bruges først!  
Det går fint med at overholde dette, og parkering på sivestierne er efterhånden en sjældenhed. 
Dog var der i ugerne før jul en tendens til for megen parkering på sivestien i området 140-150, 
men det er blevet rettet efter påtale fra bestyrelsen, og alle er vist godt klar over, at sivestierne 
først og fremmest er fodgænger- og legeområder, og at der skal være fri bane til redningskøre-
tøjer. Derfor ingen parkering på dem. Vedr. langtidsparkering af campingvogne og trailere på 
fællesarealerne, som før har været et problem, kan vi også i år med glæde konstatere, at dette 
ikke længere finder sted.  
 

Grønne områder. 

 
Sidste år lavede vi en mere præcis beskrivelse af, hvordan vi gerne ville have græsklipningen 
udført i fremtiden, og vi indhentede flere tilbud på dette. LK-gruppen fra Helsinge gav det billig-
ste tilbud, og vi tegnede en 1-årig kontrakt med dette firma. Der kom hen over sommeren 2012 
mange klager fra medlemmerne over kvaliteten af det udførte arbejde, og vi måtte erkende, at 
det ikke levede op til de forventninger, vi havde. Vi har derfor ikke tegnet ny kontrakt med det-
te firma, men har valgt det lokale firma HK-service. Prisen bliver så lidt højere, men vi forventer 
til gengæld en kvalitet, der kan tilfredsstille alle. 
Vedrørende de grønne rabatter gør vi ikke mere ved dem lige nu, men minder om, at hverken 

skraldespande eller andet må stå på rabatterne, da det ødelægger græsset og forhindrer en 
ordentlig klipning. Der er 5-6 andelshuse, der ikke har forstået dette budskab. Men måske kun-
ne det blive rettet her i den kommende sæson.  
De grundejere, der har valgt at lægge småsten eller skærver i rabatter og indkørsler, skal selv 
holde disse områder og sørge for, at småsten eller skærver, der har forvildet sig ud på køreba-
nen, bliver fejet ind igen. Generelt ser det ud til at gå lidt bedre med dette nu end tidligere. 
Vore blomsterbede trængte til et grundigt ”serviceeftersyn” med lugning og kantskæring. Det 
blev udført på en arbejdsdag lørdag d. 9. juni. Her blev også alt træværk på fællesarealerne 
behandlet med træbeskyttelse. På grund af regnvejr var arbejdsdagen flyttet to gange, hvilket 
nok var årsag til et lidt ringe fremmøde. Men de, der kom, arbejdede meget flittigt, og alle tin-
gene blev faktisk lavet. Tak for det! 
Det skal også lige nævnes, at vi har fået sænket et kloakdæksel på den grønne sti ud for nr. 
164, så nu skulle stien være bedre at gå på og at klippe græs på.



  
 

 

Legeområder 
 
Vi fortsætter forsøgsordningen med kommunen vedr. boldpladsen ved plejecentret, og vi har i 
foråret 2012 etableret større og lidt mere solide mål på pladsen. De gamle mål har vi givet til 
Børnehaven Gydebakken, der manglede sådanne mål. Vi mener, at banen efterhånden er blevet 
rimeligt jævn at spille på og håber, at den fortsat vil blive brugt af mange. 
Legepladsen fungerer stadig fint, og den blev i foråret 2012 udvidet med en fugleredegynge, 
sådan som det blev foreslået og vedtaget på sidste generalforsamling. Mange har udtalt stor 
begejstring over denne forbedring af legepladsen. Vi har også fået etableret et vejrbestandigt 

skilt med lidt ændret tekst i overensstemmelse med vedtagelserne fra sidste generalforsamling. 
 
 

Fortovet ved Netto og parkering samme sted. 
 
Fortovet blev lavet i en særdeles flot kvalitet, som jo da pynter på indgangen til vores område. 
Vi har så også måttet betale for herlighederne, og de kassevogne, der før holdt parkeret i vejsi-
den over for Netto forsvandt. Dog begyndte de hurtigt at vende tilbage – der holdt næsten altid 
én vogn, somme tider flere. Dette var generende for trafikken og gav ofte anledning til farlige 
situationer. Vi søgte i samarbejde med Rytterhusene og Netto kommunen om opsætning af Par-
kering-forbudt skilte på den pågældende strækning. Vi fik tilladelse til opsætning af skiltene, 
men skulle selv betale. Det gjorde vi så, men har senere fået Netto til at betale halvdelen og 
Rytterhusene til at hjælpe med resten. Nu står skiltene der, forhåbentlig til glæde for de fleste. 
 

 

Kommunikation med medlemmerne 
 
Der er i årets løb udsendt flere infobreve, og derudover er vores hjemmeside løbende ført à jour 
med nyheder, referater og billeder. Vi opfordrer meget til, at alle, der har netforbindelse, bruger 
hjemmesiden og følger med i grundejerforeningens arbejde ad den vej. 
Vi er medlem af Parcelhusejernes Landsforening, sådan at alle får foreningens blad, og vores 

forsikringer er dækket igennem dette medlemskab. 

 

Diverse 
 
Om arbejdet i bestyrelsen: Der har også i år været et virkelig godt og effektivt samarbejde om 
alle sagerne, og også suppleanterne har deltaget aktivt i arbejdet. Vi har igen i år prøvet at for-
dele arbejdet lidt ved at nedsætte to arbejdsudvalg: Et vej-og-park udvalg til at tage sig af alt 
omkring vedligehold af veje og fællesarealer og et leg-og-opholds udvalg til at tage sig af lege-
plads, boldbane og bord-bænkesæt. Det har fungeret ganske fint. Tak til alle bestyrelses-
medlemmer og suppleanter for en god indsats i det forløbne år. 

 
Da jeg nu efter 5 år på formandsposten har besluttet at forlade bestyrelsesarbejdet, vil jeg ger-
ne her benytte lejligheden til at rette en stor tak til alle de bestyrelsesmedlemmer og supplean-

ter, der har været med til at trække læsset gennem disse 5 år. 
Jeg synes, vi sammen er kommet godt igennem alle opgaverne, og at vi har haft et meget fint 
samarbejde om tingene. Jeg vil gerne slutte med at ønske den kommende bestyrelse god vind 
fremover. 
 
 
                     Viggo Petersen                                       
           ____________________________                 
                  
                    Formand (sign.)        


