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9. ordinære generalforsamling i Dyrmoseengens Grundejerforening
Dyrmoseengens Grundejerforening afholdt generalforsamling lørdag den 23. april 2016 kl. 15.00 i
Pyramidens aktivitetsstue.
Til stede fra bestyrelsen var: Poul Tyron, John Braunstein, Gitte Bøje Andersen, Birgitte Olsen, Eva
Ahasverusen, Hanne Fleck og Kirsten Nielsen.
Derudover var 13 af grundejerforeningens medlemmer mødt op.
John Braunstein bød velkommen.
1. Valg af dirigent og referent:
John Braunstein foreslog Henrik Andersen som dirigent og da ingen havde indvendinger herimod blev
han valgt som dirigent.
Henrik Andersen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Kirsten Nielsen påtog sig rollen som referent.
2. Bestyrelsens beretning for 2015:
John Braunstein forelagde bestyrelsens beretning.
De mange indbrud blev drøftet og flere grundejere opfordrede til naboovervågning. Ser man noget
mistænkeligt på en grund og man ikke har telefonnummeret på grundejeren, kan der ringes til Kirsten
eller Poul, der kan formidle en kontakt. Deres telefonnumre står på hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab for 2015:
Poul Tyron gennemgik det udsendte regnskab.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Bestyrelsens forelæggelse af forslag til en vedligeholdelsesplan for vejene:
John Braunstein forelagde bestyrelsens planer for vedligeholdelse af vejene.
Vi havde forespurgt 3 entreprenører om et tilbud på udlægning af leret vejgrus på alle veje.
Vi har ikke modtaget noget tilbud fra den ene entreprenør. De 2 andre var meget tæt på hinanden i prisen
og derfor valgte vi Flemming Lykkedal, der har vedligeholdt vores veje i nogle år.
Mikkelsen, Dyrholmvej 11 mener, at pilehøjden er for høj fra nr. 11-22. Ingen andre har haft problemer
med pilehøjden. Vi forsøger, at få Lykkedal til at udjævne vejen lidt.

En grundejer havde fået den opfattelse, at vejene skulle laves 4 gange om året. Poul Tyron oplyste, at det
var intentionerne, at de skulle laves 2 gange, men det kan ikke lade sig gøre, derfor bliver vejene p.t. kun
lavet en gang om året, som der er penge til.
5. Budget 2016.
Poul Tyron gennemgik det udsendte budget.
Der er sendt 14 rykkerskrivelser ud og der mangler stadig betaling fra 11 grundejere.
En grundejer på Markvej lige numre har meldt sig ind i grundejerforeningen, så nu er der kun 2
grundejere fra Markvej, der ikke er medlemmer.
6. Forslag.
Ingen forslag indkommet.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Birgitte Olsen, Gitte Bøje Andersen samt Kirsten Nielsen, der var på valg blev alle genvalgt for 2 år.
8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen.
Hanne Fleck og Eva Ahasverusen blev begge genvalgt for 1 år.
9. Valg af revisor.
Flemming Staugaard blev genvalgt for 1 år.
10. 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), John Braunstein
(best.medlem), Birgitte Olsen (best.medlem), Hanne Fleck (suppleant), Eva Ahasverusen (suppleant),
Flemming Staugaard (revisor), Lars. T.Johansen (revisorsuppleant).
11. Eventuelt.
Her kan alt diskuteres, men intet vedtages.
Der var enighed om, at det er en god idé med opsætning af skilte med 20 km. hastighedsbegrænsning,
som der er sat penge af til i budgettet. Der køres alt for stærkt på vejene, også af de faste beboere.
Flemming Staugaard, Dyrholmvej 29.A opfordrede grundejerne til at få fældet eller savet deres store
træer ned. Vi skal tænke på, at der kan komme en storm, der kan vælte træerne. Entreprenør Flemming
Lykkedal, der vedligeholder vores veje beskæftiger sig også med træfældning. Han kan kontaktes på
telefonnummer 40 86 21 81, mailadresse f.lykkedal@gmail.com eller få en snak med ham, når han er i
området sidst i maj måned, for at lave vores veje.
Jørgen Hansen, Snørengen 8, opfordrede bestyrelsen til at tage kontakt til nabogrundejerforeningen med
henblik på at drøfte fælles anliggender.

Grete Kaas, Snørengen 6, gjorde opmærksom på, at nabogrundejerforeningen omfatter veje, der ikke
naturligt støder op til vores grundejerforening og at de også der har problemer med betaling af kontingent.
Dirigent Henrik Andersen takkede for god ro og orden.
John Braunstein afsluttede med at takke de fremmødte for deltagelsen.
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