
Bestyrelsen • Grundejerforeningen

Information fra bestyrelsen

Referat fra den ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Duedyssegård, tirsdag d. 6. marts 2007 kl. 19.00 i Sundhedsafsnittet, v. Ølsted
Hallen.

Referent: Birgit Juul Christensen
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Viggo Petersen, Nr. 128 blev valgt til dirigent og erklærede herefter
generalforsamlingen for lovligt jf. vedtægterne 6.04., 6.05.og 6.06. - bemærkede

'-- dog at forslagene til vedtægtsændringerne kom dagen efter indkaldelsen.

1.a Valg af stemmetællere

Arne Frank, nr. 84 og Britta Schmidt, nr. 102 blev valgt til stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Formandens beretning vedlægges i kopi.

Før beretningen blev godkendt var der et par enkelte kommentar vedr. parkering
og færdiggørelse af grønne fællesarealer.

Prema Frederiksen, nr. 168 spurgte ind til parkering af diverse lastbiler som
stadig er parkeret på vores fællesveje og ligeledes parkering af biler ved
andelsboligerne - et stort problem ved deres indkørsel.

Børge Vestergaard, nr. 88 undre sig over at der ved færdiggørelsen af de grønne
arealer ikke havde anlagt og lavet det øverst grønne areal ( ligger ud mod
marken) således som der står skrevet i lokalplanen og i andet skrevet materiale.
Ligeledes hæftede RV sig ved at der mangler skelpæle. RV fremhævede at
landmanden som ejer marken der støder op til dette område, i værste fald kunne
"inddrage" jorden som følge af at der ikke er skelpæle til at markere
ejerforholdet.

Formand Jan Beining svarede Prema Frederiksen at problemet vedr. lastbilerne
bliver løst af sig selv idet at ejere og bruger af lastbilerne fraflytter sin
andelsbolig pr. april. Man vil fra bestyrelsens side fremover pointere overfor nye
beboere at parkering af køretøjer over 3500 kg. ganske simpelt ikke er tilladt.
Med hensyn til parkering af mange biler ved andelsboligerne nævnte Formand
Jan Beining at man i bestyrelsen er blevet klar over at det ikke er tilladt at
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parkere biler på sivstierne ( FLS Sten vejen). Det betyder at de biler som er
parkeret enten skal parkeres på egen p-plads eller på fælles p-plads.

Til Børge Vestergaard svarede Formand Jan Beining at de manglede skelpæle
skulle der nok komme styr på. Med hensyn til den måde at Duedyssegård har
anlagt det omtalte areal måtte man drøfte nærmere når Duedyssegård A/S mere
aktivt påbegynder at lave fejle og mangler her i området.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år underskrevet af revisor og
bestyrelsen.

Kassere Lena Rasmussen fremlagde og gennemgik regnskabet for perioden 1.9.
- 31.12.2006 som viste et overskud på 45.400 kr. Der har ikke været nogle
udgifter, hvorfor overskuddet alene består af indbetalinger fra medlemmerne.
L.R. nævnte at regning for snerydning først ville blive faktureret og betalt i det
nye år. L.R gennemgik herefter balancen og forklarede at nogle medlemmer
enten havde betalt for lidt eller slet ikke havde betalt, hvilket var årsagen til et
tilgodehavende kontingent. Ligeledes er der nogle medlemmer som har indbetalt
for meget. Dette er årsagen til skyldige kreditorer, idet at L.R med de vedtægter
vi har ikke kan tilbagebetale det skyldige. Lige til dette havde Britta Petersen,
nr. 128 spørgsmål og fik således forklaret årsagen.

Conny Jensen, nr. 176 sagde at hun sad da blev lidt i tvivl om hun havde betalt.
Hertil svarede kassereren at andelsboligerne betalte medlemskontingentet over
fællesudgifterne. Bjarne Pedersen, formand for andelsboligforeningen, betaler
samlet for alle andelsboligerne og Lena Rasmussen kunne bekræfte at denne
indbetaling var helt i orden.

Regnskabet blev herefter godkendt som fremlagt.

Indkomne forslag

Dirigent Viggo Petersen kunne ved at kigge ud over forsamlingen samt ved
nærmere optælling konstatere at fremmødet ikke var stort nok til at fa vedtaget
forslag a. Vedtægtsændringer - jf. vedtægt 9.05. Kun 29 boliger var repræsentere
enten ved fremmøde eller ved fuldmagtsafgivelse. Der skal derfor indkaldes til
en ekstra ordinær generalforsamling og denne skal afholdes inden 4 uger. Da
afsender af forslag vedr. etablering af legeplads og basketkurv, Majken og
Mikkel Falkenberg ikke var tilstede, blev dette forslag ikke behandlet.

De andre forslag kunne heller ikke vedtages men blev drøftet på forsamlingen.
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a. Vedtægtsændringer.

Med hensyn til vedtægtsændringerne mente Børge Vestergaard, nr. 88 at vi
skulle bibeholde vedtægt 6.03 som den er i dag og afholder generalforsamlingen
til den dato.

Anders Frandsen, nr. 126 mente at fristen også kunne være 4 uger før i stedet for
2 uger afholdelse af generalforsamlingen.

Kassere Lena Rasmussen begrundede vedtægtsændringen med at der ville være
væsentligt bedre indkaldelsesmuligheder end som nu.

Dirigent Viggo Petersen lukkede debatten og henviste til videre drøftelse på den
ekstra ordinær generalforsamling.

b. Etablering af Petanque bane ved grønt område ved 118 til 136.

Lena Rasmussen fremlagde ide bag forslaget og begrundede at det ville være
rart at have muligheden for noget sjovt samvær med naboer og andre beboer.
Ligeledes pegede Lena på det sociale aspekt i at spille petanque en dejlig
sommerdag.

Britta Schmidt nr. 102 foreslog at man måske kunne bygge de selv og på den
måde også få noget sammenhold på den måde.

Anders Frandsen, nr. 126 mente at man kunne bruge den petanque bane som er
ved plejeboligerne. Formand Jan Beining svarede at man måske ikke fik lov og
at det måske ikke var i de ældres interesse at blive tilskuere hertil.

Dirigent Viggo Petersen foreslog at bestyrelsen kunne lave et prisoverslag og
medbringe dette ved den ekstra ordinære generalforsamling. Ligeledes foreslog
Viggo Petersen at man også kunne opstille nogle vippedyr eller lign. til glæde
for børnene og ikke mindst deres bedsteforældre.

Bent Christensen, nr. 90 advarede imod etablering af legepladser idet at disse
hurtig bliver dyre samt der ligeledes er en vedligeholdelsesforpligtigelse. Bent
Christensen efterlyste, da han nu havde ordet, ordensregler og refererede til den
stiftende generalforsamling hvor man talte om at etablere disse og på pegede at
mange ting kunne siges på en gang til bl.a. nye beboer.

Formand Jan Beining sagde at ide var sådan set god, men der er ringe
sanktionsmuligheder. Dirigent Viggo Petersen syntes bestyrelsen skulle
overvejer dette og opstille noget mere konkret som kunne komme til afstemning
blandt medlemmerne.
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Kassere Lena Rasmussen kunne supplere legepladsdebatten med at der i
forbindelse med etableringen af en legeplads skal søges byggetilladelse, man
skal overholde diverse lovkrav i forbindelse med opførelsen (faldunderlag mm.),
der føres et offentligt tilsyn og sidst men ikke mindst skal der tegnes forsikring
(erstatning ved uheld), så alt i alt skal man overveje om det er det man vil.

c. Ekstra etablering af p-pladser.

Der er mangle på p-pladser jf. formandens beretning, hvorfor bestyrelsen har
valgt at forslå at man anlægger flere p-pladser. Der er i dag 28 fælles p-pladser.
Planen er at etableringen af flere pladser skal ske mellem andelsboligerne (i dag
grønt ubenyttet grønområde ), samt nede mellem de sidste 2 blokker
andelsboliger. Ligeledes vil man kunne anlægge et par p-pladser på toppen ved
den første blok andelsbolig. Dette vil kunne give ca. 15-20 p-pladser mere.

Der var en god snak om og forståelse for ideen, men som nr. 106 så rigtig
bemærkede vil behovet være mindre såfremt at alle andelsboligerne fik etableret
og benyttede deres p-pladser og parcellerne fik anlagt de 2 p-pladser som de er
forpligtet til jf.lokalplanen.

Der blev fra påpeget at der ikke kunne blive godkendt noget uden et budget for
projektet, men accept og samtykke fra forsamlingen til at bestyrelsen kan
arbejde videre med etableringen af flere p-pladser.

Bent Christensen, nr. 90 bemærkede at med asfalt ville det blive en dyr omgang,
men som Formand Jan Beining svarede ville man skrabe jord af og derefter så
græs og armere arealet, hvilket også er foreslået af Teknisk Mdeling,
Frederiksværk - Hundested Kommune.

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

Kassere Lena Rasmussen fremlagde budgettet for 2007. Medlemsbidrag
fastsattes til 2400,00 kr. årligt. Budget viser i alt indtægter på i alt 144.000 kr.
Udgifter er skønsmæssigt ansat til 144.000 kr. hvor de store udgifter vedrører
snerydning, vedligeholdelse af grønne arealer samt anden vedligeholdelse.
Budgettet er udarbejde på baggrund af et ikke formue skabende formål, hvorfor
der ikke er kalkuleret med hensættelser.

Børge Vestergaard, nr. 88 syntes at budgettet var udmærket, men mente helt
klart at man skulle se fremad og allerede nu begynde at henlægge til bl.a.
asfaltering.
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Bent Christensen, nr. 90 mente ligeledes at det ville være klogt at påbegynde en
opsparing idet man nok skulle regne med en reparation afvejnettet inden for 12·
15 år.

Kassere Lena Rasmussen svarede at der jo vil være flere ting at sammenligne
med hen ad vejen og 12 - 15 år jo er en tidshorisont.

Budgettet blev herefter vedtaget som fremlagt.

Valg af formand.

Formand Jan Beining blev genvalgt.

Valg af kasserer.

Kasserer Lena Rasmussen blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Bent Petersson blev genvalgt
Da bestyrelsesmedlem Birgit Christensen ikke modtog genvalg, blev Anja
Andersen, nr. 154 valgt til bestyrelsen.

Britta Schmidt nr. 102 og Kasper Duus Jørgensen nr. 168 blev begge valgt som
suppleanter til bestyrelsen.

Da vedtægtsændringerne ikke blev gennemført jf. punkt 4 - valgtes der ikke et
5. bestyrelsesmedlem.

Valg af revisor.

Revisor Mette Rasmussen blev genvalgt.
Revisorsuppleant Bent Christensen blev genvalgt.

10. Eventuelt

Dirigent Viggo Petersen meddelte at der under dette punkt ikke ville blive
truffet beslutninger.

Hanne Frank, nr. 84 spurgte om man ikke kunne gøre noget ved de grønne
rabatter således man undgik at de blev kørt op af biler og andre køretøjer. Dette
kunne evt. være små træ eller busker.

Viggo samtykkede at noget som var pænt at se på var kærkomment.
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Formand Jan Beining lovede at man i bestyrelsen vil ser nærmere på
mulighederne for et sådan tiltag, men tilføjede at man var nød til at tage en
økonomisk vurdering af dette i og med at træ og busker også skal vedligeholdes
- men lovede at vende tilbage.

\ Inger Lyngbo Nielsen, nr. 166 efterlyste små skilte til de små veje idet mange
store køretøjer har kørt forgæves ind ad sideveje og har måtte bakke tilbage
hvorfra de kom - bemærkede ligeledes at de opsatte skilte har et stort spring 
det kan være svært at gennemskue placeringen af boligerne.

Formand Jan Beining var enig i problematikken og ville undersøge muligheder
for evt. at opsætte et oversigt skilt. Dog pointerede J.B. at bedre og tydelig
nummerering af de enkelte huse, ville gøre en forskel.

Børge Vestergaard, nr. 88 nævnte atter problematikken omkring manglende
skelpæle og forkert/manglende udarbejdelse af grønt område øverst oppe ud
mod marken. Formand Jan Beining lovede at nu med Anja Andersen om bord i
bestyrelsen og hendes kompetencer ville denne problematik ikke blive glemt.

Lena Rasmussen, nr. 134 og Inger Lyngbo Nielsen, nr. 166 opfordre hundeejer
der lufter deres hunde til at fjerne hundens efterladenskaber og tage det med sig.
De begge var meget trætte af at skulle fjerne hundelort fra deres indkørsel samt
grund.

Britta Schmidt, nr. 102 er ejer af en mindre hund og har pose med hver gang hun
er ude og lufte hunden. Hun oplever andre hundelufter som bare går videre uden
at bruge posen - hun prøver sommetider at dem opmærksom på dette dog uden
held.

Formand Jan Beining opfordre alle hundeejer som lufter deres hunde på områder
til at fjerne hundens efterladenskab og vil gerne have en tilbagemelding på hvis
nogen ser at man bare går videre med ens hund uden at rydde op - Så vil han
tage en snak med disse ejere. At lade hundelort ligge i bl.a. andres indkørsel er
simpelt hen uacceptabelt.

Afslutningsvis meddelte Formand Jan Beining at der ved den ekstra ordinære
generalforsamling ikke kan behandles nye forslag.

Dirigent Viggo Petersen takkede for god ro og orden.
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Referat godkendt

Ølsted d. 16.04.2007

~" 7'd~:!d.."Dirige iggo Petersen
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