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10. ordinære generalforsamling i Dyrmoseengens Grundejerforening
Generalforsamling i Dyrmoseengens Grundejerforening blev afholdt lørdag den 22. april 2017 kl. 15.00 i
Pyramidens Flygelstue.
Til stede fra bestyrelsen var: Poul Tyron, John Braunstein, Gitte Bøje Andersen, Birgitte Olsen, Eva
Jakobsen, Hanne Fleck og Kirsten Nielsen.
Derudover var 16 af grundejerforeningens medlemmer mødt op.
John Braunstein bød velkommen.
1. Valg af dirigent og referent:
John Braunstein 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 2016:
John Braunstein forelagde bestyrelsens beretning, der herefter blev godkendt.
3. Regnskab for 2016:
Poul Tyron gennemgik det udsendte regnskab.
I 2016 var der budgetteret med 6.000 kr. til opsætning af 3 stk. 20 km. skilte til opsætning i området.
Ved henvendelse til Gribskov Kommune fik vi imidlertid oplyst, at der skal placeres bump og
vejbelysning ved de opstillede skilte og det bliver en for stor omkostning for Grundejerforeningen.
Peter Ahasverusen, Dyrholmvej 4, undrede sig over, at kontingentet var steget, da det ser ud til, at der
er et stort overskud i regnskabet.
Poul Tyron oplyste, at overskuddet blandt andet skyldes, at der ikke er brugt penge på skilte og at der
også skal tages højde for eventuel betaling af entreprenør inden der indgår nye kontingentbetalinger.
Kontingentstørrelsen vil blive taget op igen til næste år.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Bestyrelsens forelæggelse af forslag til en vedligeholdelsesplan for vejene:
John Braunstein forelagde bestyrelsens planer for vedligeholdelse af vejene.
Vi har valgt at bruge den samme entreprenør som sidste år.
Alle veje vil blive afrettet 2 gange og til efteråret udlægges 20 tons leret vejgrus.

5. Budget 2017.
Poul Tyron gennemgik det udsendte budget, der herefter blev godkendt.
6. Forslag.
Ingen forslag indkommet.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Poul Tyron blev genvalgt for 2 år. Eva Jakobsen (tidligere suppleant) blev valgt som bestyrelsesmedlem
for 2 år.
8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen.
Hanne Fleck blev genvalgt for 1 år. Nina Westphall, Rosmosevej 13 blev valgt for 1 år.
9. Valg af revisor.
Jens Jørgensen, Fredensvej 34 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), Eva Jakobsen
(best.medlem), Birgitte Olsen (best.medlem), Hanne Fleck (suppleant), Nina Westphall (suppleant), Jens
Jørgensen (revisor), Lars. T.Johansen (revisorsuppleant).
11. Eventuelt.
Her kan alt diskuteres, men intet vedtages.
John Braunstein oplyste, at han havde kontaktet Trygfonden med henblik på, at få opsat en Hjertestarter i
området. Trygfonden giver dog ikke på nuværende tidspunkt Hjertestartere til grundejerforeninger. De
nærmeste 2 Hjertestartere er ved Dagli' Brugsen på Smidstrup Strandvej (udendørs) og Kysthusene,
Tinkerup Strandvej 8 (begrænset tilgang).
Poul og Kirsten har været til møde med nabogrundejerforeningen, Strand-Esbønderup Grundejerforening.
For at mindske trafikken i området vil de meget gerne have sat bomme op på Revlingestien ved
Revlingebakken og på Fredensvej (før nr. 34). Såfremt der bliver sat bomme op vil beboerne i vores
område blive forhindret i udkørsel til Strandvejen. Der var ingen stemning for, at der opsættes bomme.
Der blev talt meget om for hurtig kørsel på vejene, hvilket bekymrer stort alle fremmødte. Derfor
opfordres alle til at tage hensyn og køre de max. 20 km på vores veje.
Dirigent Henrik Andersen takkede for god ro og orden.
Poul Tyron afsluttede med at takke de fremmødte for deltagelsen og takkede John Braunstein for hans
arbejde i Grundejerforeningen i 10 år.
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