
Bestyrelsens beretning . 1. ordinære generalforsamling 26.4.2008 
 
     Vi holdt stiftende generalforsamling den 26. januar og vi har sendt 
referatet ud til alle 93 medlemmer. 
 
 
     Vi har fået 3 tilbud på vedligeholdelse af vore veje. Der blev afgivet 
4 tilbud på henholdsvis 160.ooo kr. ( men her blev samtidig givet et 
tilbud på 120.ooo kr. på en mindre holdbar løsning) – et på kr. 
126.ooo kr. og endelig et som lød på 17.ooo kr. pr. gang, der blev lagt 
grus på vejene, og ellers kr. 5.ooo  for hver gang der blev skrabet. 
      
     Vi har valgt den sidste løsning. Vi er lige startet og har lagt budget 
efter et lavt bidrag, ifølge budgettet måtte vejen koste ca. 50.ooo kr.  
      
     Som I måske har bemærket,  er der lagt grus og planeret veje i uge 
7 og atter planeret veje igen i uge 15.  Dernæst vil vi forsøge atter at få  
planeret vejene inden sommerferien, såfremt vejret tillader det. 
 
     Da vi jo ikke har fået ordnet veje i 7 år og vi har haft den utrolige 
våde sommer 2007  - som I ved  -, så vil hullerne sikkert blive kørt op 
igen ved næste regnskyl.  Det vil dog blive bedre veje for hver gang, 
der bliver planeret. 
 
     Vi mener det vil blive bedst på denne måde, medmindre man vil 
betale 16o.ooo kr. i eet hug og så stadigvæk betale vedligeholdelse. 
 
 
 
     På det dyre tilbud var der en klausul på, at buske og træer blev 
beskåret inden vejen kunne udbedres.  Det må være på sin plads 
her at anmode jer om at beskære jeres respektive buske og træer ud 
mod vejen efter den beskæringsvejledning, I alle har fået tilsendt.  
Hvis der ikke skæres ind til vejskellet, vil vejene blive kørt skæve, og 
der vil hurtigere opstå huller . 
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     Vi gør jer opmærksom på, at det stadig er hver enkelt grundejers  
Ansvar at vejen er rimelig farbar. 
 
     Til hjælp for alle, der betaler , har vi sørget for, at der ligger 
stabilgrus på Dyrholmvej nr. 9,  hvor I kan hente materiale til 
udbedring af de huller, der vil opstå efter regnvejr, så skaderne ikke 
bliver så store. 
 
 
 
     Vi har oprettet en hjemmeside på internettet – 
www.dyrmoseengen.dk,   --og hertil hører en mail adresse --  
post@dyrmoseengen.dk.   
 
På hjemmesiden vil referater og regnskaber være tilgængelige. For at 
holde porto og papirudgifterne nede vil vi meget gerne have jeres mail 
–adresser, så vi ikke skal sende disse papirer med posten. Det vil tære 
ret meget på økonomien.  ( De første store stakke af papir i forbindelse 
med oprettelsen af vor forening har Gribskov Kommune venligst 
doneret).  
        
De personer der ikke har adgang til internet og mail  (man kan gratis 
bruge biblioteket ) beder vi om at henvende sig 
til bestyrelsen, såfremt de ønsker papirerne tilsendt.  På  hjemmesiden 
findes også navne og telefonnumre på bestyrelsen, samt mailadressen. 
 
Her kan I skrive Ris og Ros til bestyrelsen, og vi modtager gerne gode 
forslag med hensyn til vor forenings veje. 
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     Vi har i samråd med kommunen taget kontakt til grundejerne 
af de lige numre på Markvej, men det er i øjeblikket uklart, hvor 
mange, der vil være med i vor forening. Lige nu har 4 tilmeldt sig . 
 
Det vil være meget upraktisk hvis vi skal vedligeholde en halv vej, og 
Det  vil ”Kommunen” vist heller ikke acceptere. 
 
 
 
     Vi har taget kontakt til nabo-grundejerforeningen ved Strandvejen 
og håber,  vi kan få en god dialog med dem. 
 
 
     Så har vi delt vort bestyrelsesarbejde op i 2 udvalg    - et vej-udvalg 
Og   et administrations-udvalg, hver bestående af 4 personer. Dette er 
for at lette den driftsmæssige kommunikation. 
 
 
       Så vi agter at tegne en ”bestyrelsesforsikring, men det er ikke 
endeligt på plads. 
 
 
 

Dette er, hvad jeg kan berette om bestyrelsens arbejde i de sidste 3 
 måneder.    
 
 
 
        Nu er grundejerforeningen etableret og arbejdet i princippet 
gjort, og nu vil jeg gerne opfordre nogle andre til at deltage i 
bestyrelsesarbejdet.      


