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12. ordinære generalforsamling i Dyrmoseengens Grundejerforening 

 

 

Generalforsamling i Dyrmoseengens Grundejerforening blev afholdt lørdag den 27. april 2019  kl. 15.00 i 

Gilleleje Gamle Posthus. 

 

Til stede fra bestyrelsen var:  Poul Tyron, Gitte Bøje Andersen, Birgitte Olsen, Eva Jakobsen, Hanne 

Fleck, Nina Westphall og Kirsten Nielsen. 

 

Derudover var 8 af grundejerforeningens medlemmer mødt op. 

 

Poul Tyron bød velkommen. 

 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

 

Poul Tyron foreslog Jens Jørgensen som dirigent og Kirsten Nielsen som referent. 

De fremmødte tilsluttede sig valget.  

 

Jens Jørgensen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning for 2018. 

 

Beretningen, der var udsendt sammen med indkaldelsen blev godkendt. Britta Ottosen, Rosmosevej 14 

synes, at der er for store sten i vejen. Hun har oplevet at få punkteret et dæk på bilen. Vi spørger 

entreprenøren om der kan leveres lergrus med mindre sten næste gang, der skal påføres grus på vejene. 

 

 

3. Regnskab for 2018. 

 

Poul Tyron gennemgik det udsendte regnskab.  

 

Der er stadig 10 grundejere, der mangler at betale deres kontingent. 

 

Niels-Erik Strube, Markvej 18 spurgte hvor mange grundejere på Markvej, der er frivillige medlemmer. 

Hertil svarede Poul, at vi kun mangler medlemskab fra 1 grundejer på Markvej. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt.  

 

 

4. Bestyrelsens forelæggelse af forslag til en vedligeholdelsesplan for vejene. 

 

Kirsten Nielsen forelagde bestyrelsens planer for vedligeholdelse af vejene.  

 

Vi har valgt at se tiden an. Hvis det ser ud til at vejene trænger til lidt lergrus i efteråret vælger vi denne 

løsning. Ellers vil vejene bliver afrettet efter behov. 

 

Strube, Markvej 18, har erfaring med anlægning og vedligeholdelse af veje. Han foreslog, at der i 

udmundingen til Kløvermarksvej bliver lagt skærver i hullerne og ville påtage sig at gøre det. Der var 

tilslutning fra de fremmødte til at give det et forsøg. 

 



5. Budget 2019. 

 

Poul Tyron gennemgik det udsendte budget, der herefter blev godkendt. 

 

Han oplyste, at vi har fået  henvendelser fra 2 grundejere på Revlingestien, der ønsker at blive 

medlemmer af vores grundejerforening. Ved henvendelse til vores nabogrundejerforening, Tinkerup 

Grundejerforening, har vi fået oplyst, at grøften langs Revlingestien skal oprenses og at de tidligere 

medlemmer af Kattegatgårdens Grundejerlav kan blive gjort erstatningsansvarlige. Da vores 

grundejerforening også var en del af Kattegatgårdens Grundejerlav er det derfor vigtigt, at vi har en buffer 

stående på kontoen, der kan bruges til eventuelt krav. Vi har dog endnu ikke fået noget brev fra Gribskov 

Kommune om vedligeholdelse af grøften. 

 

Strube, Markvej 18 (Kløvermarksvej 21) oplyste, at han havde modtaget brevet. 

 

Alle var enige i, at vi ikke skulle tilbyde de 2 grundejere medlemsskab af vores grundejerforening. 

 

 

6. Forslag. 

 

Der var indkommet et forslag fra Janne Aarre, Rosmosevej 19, om opsætning af skilte med Nabohjælp på 

Rosmosevej. 

 

Poul Tyron gjorde opmærksom på, at såfremt, der skal sættes skilte, skal man tænke på hele området og 

ikke kun Rosmosevej.  

 

Jens Jørgensen, Fredensvej 34 mente ikke det har nogen effekt og synes desuden ikke det er særligt kønt 

med mange skilte. Vi kan også se, at de skilte, der i forvejen er sat op i området ikke bliver holdt rene. 

Nabohjælp er godt og virker uden skilte. 

 

Ingen tilstedeværende kunne tilslutte sig forslaget og det blev herefter nedstemt. 

 

Strube, Markvej 18 ønskede en liste med grundejernes tlf.nr., så man kunne ringe til dem, såfremt man så 

noget mystisk på ejendommen. En sådan liste må vi ikke udleverer, men Kirsten har tlf.nr. på de 

grundejere, der har oplyst et. Der kan så ringes til hende og hun formidler oplysningen videre. 

 

Et forslag fra Poul Tyron om opsætning af Hjertestarter blev herefter drøftet. 

 

Det blev oplyst, at der findes en Hjertestarter på Dyrholmen 64 ikke langt fra en del af vores område. 

 

Oplysning om Hjertestarters placering lægges på hjemmesiden. 

 

Vi blev enige om, at Poul retter henvendelse til Tinkerup Grundejerforening om opsætning af en fælles 

Hjertestarter i skel til deres område, så der er en i hver ende af vores område. 

 

 

7.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Poul Tyron modtager ikke genvalg. Eva Jakobsen modtager genvalg. 

 

Der var ingen der ville have posten som kasserer. 

Poul slutter det igangværende regnskab. Herefter tænker han over om han eventuelt vil fortsætte mod 

forhøjelse af honoraret. Vi blev enige om, at der herefter afholdes en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Eva Jakobsen blev genvalgt for 2 år. 

 

 



8.   Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen. 

 

Nina Westphall blev genvalgt for 1 år. 

Hanne Fleck ville gerne overlade pladsen til en anden. 

Ny suppleant blev Edith Rasmussen, Snørengen 5. 

 

 

9.   Valg af revisor. 

 

Jens Jørgensen, Fredensvej 34, blev genvalgt for 1 år.. 

 

 

10.   Valg af revisorsuppleant. 

 

Lars T.Johansen ønskede ikke at modtage genvalg. 

Ingen ville påtage sig opgaven, så vi fortsætter uden revisorsuppleant indtil videre. 

 

Herefter er der indtil videre følgende medlemmer i bestyrelsen: 

Poul Tyron (kasserer), Kirsten Nielsen (sekretær), Gitte Bøje Andersen (best.medlem), Eva Jakobsen 

(best.medlem), Birgitte Olsen (best.medlem), Edith Rasmussen (suppleant), Nina Westphall (suppleant) 

og Jens Jørgensen (revisor). 

 

 

11.   Eventuelt. 

 

 

 

Dirigent Jens Jørgensen takkede for god ro og orden. 

 

Poul Tyron afsluttede med at takke de fremmødte for deltagelsen. 

 

 

Referent:                                                                         Dirigent: 

      


