
 

 

Grundejerforeningen Duedyssegård 
              Information fra bestyrelsen 

___________________________________________ 

  
  
                                                                                       Ølsted, 28. januar 2009 
  
  
Hermed vil vi gerne give meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen. 
Det bliver 
  
Tirsdag d. 24. marts 2009 kl. 19.00 på Ølsted Kro 
  
Vi gør samtidig opmærksom på, at forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
21 dage før generalforsamlingen, altså senest tirsdag d. 3. marts kl. 19. 
Forslag skal afleveres hos formanden, Viggo Petersen, Bavnager 128. 
  
  
Herefter følger senest 10. marts den egentlige skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen med 
dagsorden. 
  
Samtidig med indkaldelsen skal regnskab og ordlyden af de stillede forslag udsendes. 
Vi forestiller os, at dette for at spare tid og penge kan ske til den mail-adresse, som er anført ovenfor. 
Huse uden mailadresse vil fortsat få tingene på papir. Tilsvarende vil gælde referat og formands-
beretning fra generalforsamlingen samt kommende infobreve. Alle udsendelser på mail vil foregå 
sådan, at man kun vil kunne se sin egen mailadresse. 
  
Er der fejl eller ændringer i den anførte mailadresse, bedes dette meddelt formanden. 
  
I øvrigt anbefaler vi alle, der har mulighed for det, at følge med i bestyrelsens arbejde på foreningens 
hjemmeside www.duedyssegaard.dk 
  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
  



 

 

Bestyrelsen – Grundejerforeningen Duedyssegård 
                                                     Information fra bestyrelsen 
  
                                                                                                                                   
  
                                                                                                                                   5. marts 2009 

  
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. 
  
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Duedyssegård tirsdag d. 24. marts 2009 kl. 
19.00 i Sundhedsafsnittet ved Ølsted Hallen. (Bemærk ændring af sted i forhold til tidligere udsendt meddelelse) 
  
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent, og dernæst valg af referent og stemmetællere 
 
  

2. Bestyrelsens beretning v. formanden 
 
  

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 
 
  

4. Indkomne forslag 
a) Vedtægtsændringer. (Bestyrelsen). Se bagsiden af denne indkaldelse. 
b) ”Hensigtsmæssig adfærd” (Nr. 84, 90)  
c) Henvendelse til kommunen vedr. ny affaldsordning  (Nr. 156) 
d) Vedligeholdelse og forbedring af stierne ud til den grønne bagsti (Bestyrelsen) 
e) Vedligeholdelse og forbedring af grønne rabatter (Bestyrelsen) 
f)  Indkøb af borde og bænke til ”torve” (Bestyrelsen) 
g)  Opstilling af container for ”grønt affald” et par gange i sæsonen  (Bestyrelsen) 
Alle forslag b)-g) samt regnskab og budget udsendes separat. Det bliver som e-mail til alle, der har afleveret 
e-mail adresse, og på papir til de øvrige. 
 
  

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år. 
 
  

6. Valg af formand. 
Viggo Petersen (nr.128) er på valg. Modtager genvalg. 
 
  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 
På valg er:  
Bestyrelsesmedlem Bent Petersson (nr. 98). Modtager genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Kasper Duus (nr. 168). Modtager genvalg. 
Suppleant Jan Beining (nr. 194). Modtager ikke genvalg. 
Der skal vælges to nye suppleanter 
 
  

8. Valg af revisor. 
På valg som revisor er Mette K. Frandsen (nr. 126). Modtager genvalg 
På valg som revisorsuppleant er Bent E. Christensen (nr. 90). Modtager genvalg. 
 
  

9. Eventuelt (Der kan ikke foretages vedtagelser under dette punkt) 
  
Mvh. 
Bestyrelsen 
  



 

 

 
  
Grundejerforeningen Duedyssegård – Information fra bestyrelsen 
  
Infobrev         Ølsted, 25. juni 2009 
  
  
Forskelligt nyt i området. 
  
På den grønne mark ved plejecentret har vi nu fået slået græs på en pænt stor firkant og opsat et par 
små fodboldmål, således at der nu er klar til boldspil og leg. Det skal så vise sig i løbet af året, hvor 
meget pladsen bliver brugt. Vi håber, at mange får lyst til at tumle sig deroppe, og der er selvfølgelig 
mulighed for mange andre udfoldelser end lige fodboldspil, f.eks. håndbold, rundbold, vikingespil, 
drageflyvning og meget andet. 
  
På de to øverste torve er der nu kommet bord/bænkesæt, som vi ligeledes håber, mange vil benytte 
sig af. Om placeringen af sættene er den rigtige, vil fremtiden vise – skulle der være ønske om anden 
placering eller evt. anskaffelse af flere sæt til andre pladser, tager vi gerne dette op til drøftelse i 
bestyrelsen. 
  
Stien ved Netto er nu færdig, hvilket skulle lette adgangen til Netto og Brugsen for alle 
gående. 
  
Vedr. vore rabatordninger: Som omtalt ved generalforsamlingen og på hjemmesiden er der mulighed 
for at handle med rabat  i St. Lyngby Planteskole og Vinderød Farvehandel. 
Inden længe bliver det også muligt at få udført VVS-arbejde og EL-arbejde med rabat. 
Følg med på vores hjemmeside www.duedyssegaard.dk  for at få mere at vide om rabatordningerne 
(eller spørg et bestyrelsesmedlem, hvis du ikke er på nettet). 
I øvrigt anbefaler vi alle, der har netadgang, at besøge hjemmesiden jævnligt for at følge med i 
bestyrelsens arbejde og andet nyt om grundejerforeningen. 
  
Forskelligt gammelt i området. 
  
Vi minder om, at det stadig ikke er tilladt at parkere på sivestierne, men at der er ca. 30 markerede 
parkeringspladser på fællesarealerne, som skal bruges, hvis pladserne på egen grund ikke slår til. 
Ligeledes minder vi om henstillingen i sommerbrevet fra sidste år om, at campingvogne ikke parkeres 
på fællesarealerne i længere tid, men kun i få dage lige før eller lige efter brug af disse køretøjer. 
Endelig gør vi opmærksom på, at alle grundejere, der har valgt småsten/skærver i rabatterne i stedet 
for græs, selv skal holde disse områder, herunder sørge for, at småsten/skærver, der forvilder sig ud 
på kørebanen, bliver fejet ind igen. 
Det er kun græsrabatter, der er omfattet af grundejerforeningens fælles vedligeholdelsesordning. I 
øvrigt beder vi alle om at skåne de renoverede græsrabatter mest muligt, så de efterhånden kan blive 
grønne og hele. 
  
Vi ønsker alle en god sommer. 
  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
  
PS. Til alle, der får infobrevet på papir: Husk at give besked til formanden (nr. 128), hvis I har fået e-
mail.  Det er lettest og billigst for foreningen at udsende tingene elektronisk. 
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