REFERAT
af
11. ordinære generalforsamling i Dyrmoseengens Grundejerforening

Generalforsamling i Dyrmoseengens Grundejerforening blev afholdt lørdag den 21. april 2018 kl. 15.00 i
Gillelejehallen.
Til stede fra bestyrelsen var: Poul Tyron, Gitte Bøje Andersen, Birgitte Olsen, Eva Jakobsen, Hanne
Fleck og Kirsten Nielsen.
Derudover var 14 af grundejerforeningens medlemmer mødt op.
Poul Tyron bød velkommen.
1. Valg af dirigent og referent:
Poul Tyron foreslog Henrik Andersen som dirigent og Kirsten Nielsen som referent.
De fremmødte tilsluttede sig valget.
Henrik Andersen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for 2017:
Poul Tyron forelagde bestyrelsens beretning, der herefter blev godkendt.

3. Regnskab for 2017:
Poul Tyron gennemgik det udsendte regnskab.
Janne Aarre, Rosmosevej 19 stillede spørgsmål til det store beløb, der er i regnskabets buffer. Hertil
svarede Poul Tyron, at der kan være brug for at betale entreprenøren inden der bliver indbetalt kontingent.
Vi har i mange år ikke haft nogen buffer i regnskabet og det har medlemmerne efterlyst. Desuden
benytter vi nu en entreprenør, der er billigere end den tidligere.
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 fået tilbud på
udlægning og afretning af lergrus, som vi gerne ville have udført inden påsken. I den periode var der som
bekendt meget frost og sne og efterfølgende har vi haft en meget tør periode. Nu venter vi så på lidt regn,
så arbejdet kan blive udført.
Såfremt det bliver nødvendigt vil vejene blive afrettet i sommer og efteråret.
Bjarne Kristiansen, Rosmosevej 19 bragte den store buffer op til debat igen. Der var enighed blandt de
fremmødte om, at det var i orden med en stor buffer. Hanne Fleck, Dyrholmvej 25 gjorde opmærksom på,
at det ville blive langt sværere, at sætte kontingentet op igen, såfremt det blev sat ned.

5. Budget 2017.
Poul Tyron gennemgik det udsendte budget, der herefter blev godkendt.

6. Forslag.
Janne Aarre, Rosmosevej 19, havde indsendt et forslag om opsætning af skilte med nabohjælp på
Rosmosevej. Forslaget var indsendt for sent så vi kunne ikke beslutte noget, men det blev herefter drøftet.
Flere satte spørgsmålstegn til, om det ville hjælpe at få sat skilte op, men der blev opfordret til, at man
tilmeldte sig ordningen.
Poul Tyron gjorde opmærksom på, at såfremt der skal sættes skilte op om nabohjælp, skal man tænke på
hele området og ikke kun Rosmosevej.
Forslaget kan fremsættes igen til næste år.
7. Valg af formand.
Ingen ønskede formandsposten, så vi fortsætter som hidtil.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Kirsten Nielsen, Gitte Bøje Andersen og Birgitte Olsen blev genvalgt for 2 år.
9. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen.
Hanne Fleck og Nina Westphall blev genvalgt for 1 år.
10. Valg af revisor.
Jens Jørgensen, Fredensvej 34 blev genvalgt for 1 år.
11. Valg af revisorsuppleant.
Lars Taubert Johansen, Revlingestien 35, blev genvalgt for 1 år.
Herefter er der følgende medlemmer i bestyrelsen:
Poul Tyron (kasserer), Kirsten Nielsen (sekretær), Gitte Bøje Andersen (best.medlem), Eva Jakobsen
(best.medlem), Birgitte Olsen (best.medlem), Hanne Fleck (suppleant), Nina Westphall (suppleant), Jens
Jørgensen (revisor) og Lars. T.Johansen (revisorsuppleant).
11. Eventuelt.

Dirigent Henrik Andersen takkede for god ro og orden.
Poul Tyron afsluttede med at takke de fremmødte for deltagelsen.
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