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8. ordinære generalforsamling i Dyrmoseengens Grundejerforening

Dyrmoseengens Grundejerforening afholdt generalforsamling lørdag den 25. april 2015 kl. 15.00 i
Pyramidens aktivitetsstue.
Til stede fra bestyrelsen: Poul Tyron, John Braunstein, Gitte Bøje Andersen, Birgitte Olsen, Peter
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 2014:
Bestyrelsens beretning, der var udsendt sammen med indkaldelsen, blev godkendt.
3. Regnskab for 2014:
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.
Fredensvej og den del af Markvej, der endnu ikke er renoveret bliver totalrenoveret.
Der udlægges stigrus på Revlingestien samt Snørengen og den del af Markvej, der er renoveret. Gruset
udjævnes og tromles.
Lykkedal (entreprenøren) kan påbegynde arbejdet i juni måned.
John har forespurgt Lykkedal, om der kan sprøjtes noget på vejene, så det ikke støver så voldsomt. Han
vil undersøge det og vende tilbage med svar.
Der er stadig nogle lige numre på Markvej, der ikke er medlem af vores grundejerforening, men da det vil
blive vanskeligt kun at totalrenovere en del af vejen har vi besluttet også at lave den på deres side. Så må
vi håbe på, at de efterfølgende melder sig ind i grundejerforeningen.

5. Budget 2014.
Poul Tyron gennemgik det udsendte budget.
Der er udsendt 9 rykkerbreve til grundejere, der ikke havde betalt kontingent rettidigt. Heraf er der stadig
4 grundejere, der endnu ikke har betalt kontingentet. Den ene er et dødsbo, der behandles af en
bobestyrer.
Poul gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at melde flytning til grundejerforeningen. Hvis en grundejer
flytter og ikke melder flytning til grundejerforeningen, skal vi have oplyst den nye adresse fra
Folkeregisteret og det skal der betales for. Fremover vil denne udgift blive opkrævet af grundejeren.
Der var ingen bemærkninger til budgettet, der herefter blev godkendt.
Flere grundejere gav udtryk for, at de gerne vil modtage indkaldelsen til generalforsamlingen som mail,
da der derved kan spares penge på trykning og porto. Da det står i vores vedtægter at indkaldelsen skal
sendes som brev, vil bestyrelsen sende forslag om vedtægtsændring om dette til næste generalforsamling.
6. Forslag.
Der var indkommet et forslag fra Grete Kaas, Snørengen 6, om indbetaling af et ekstraordinært beløb for
at bedre økonomien i foreningen.
Der var delte meninger om forslaget. Nogle mente godt, at der kunne indbetales et ekstra bidrag, mens
andre var imod det, og synes at det fungerer tilfredsstillende.
Jørgen Hansen Snørengen 8 ønskede, at generalforsamlingen skulle give bestyrelsen fuldmagt til at finde
ud af, hvordan vi får penge nok til at få lavet vejene. Han opfordrede iøvrigt bestyrelsen til at tage kontakt
til grundejerforeninger i området med henblik på at mødes en gang om året for at drøfte fælles
anliggender.
John Braunstein oplyste, at bestyrelsen ikke går ind for forslaget, men gerne ser en forhøjelse af
kontingentet på 100 kr. i 2016, som varslet i beretningen.
Da der ikke var foreslået et bestemt beløb, blev generalforsamlingen enige om, at der ikke kunne stemmes
om forslaget.
Der var herefter enighed om, at vi forsøger at hæve kontingentet til 900 kr. i 2016.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Poul Tyron og John Braunstein, der var på valg blev begge genvalgt for 2 år.
8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen.
Hanne Fleck blev genvalgt for 1 år.
Peter Ahasverusen ønskede ikke genvalg. Eva Jakobsen, Dyrholmvej 3 blev valgt for 1 år.

9. Valg af revisor.
Bent Christensen ønskede ikke genvalg. Flemming Staugaard, Dyrholmvej 29.A blev valgt 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 Jakobsen (suppleant),
Flemming Staugaard (revisor), Lars. T.Johansen (revisorsuppleant).

11. Eventuelt.
Her kan alt diskuteres, men intet vedtages.
Der blev talt om de mange indbrud, tyverier og hærværk i området.
Flemming Staugaard opfordrede alle til at være meget observerende, når man færdes i området. F.eks. er
et lilla bånd i postkassen og batteri smidt i indkørsel et tegn til indbrudstyve. Fjernes de ikke er det et
signal om "fri bane". Det samme gælder for tomme øldåser, der står i indkørsler.
Grete Kaas fortalte, at der var stjålet materialer til et legehus på Revlingestien 43 (lige uden for vores
område).
Kirsten laver statistik over de mange tyverier/indbrud og hærværk, så man er stadig velkommen til at
sende en mail til post@dyrmoseengen.dk om de kedelige oplevelser. Er der en periode med flere tilfælde
sendes en mail rundt til dem vi har mailadresser på.
Dirigent Henrik Andersen takkede for god ro og orden.
John Braunstein afsluttede med at takke de fremmødte for deltagelsen.
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