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Generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling bliver i år 

afholdt onsdag d. 9. april i Rejsestalden. 

Endelig indkaldelse samt dagsorden bliver 

fremsendt skriftligt senest 14 dage før. 

Vi skal dog gøre opmærksom på, at såfremt 

man har forslag der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal disse være 

bestyrelsen i hænde senest d. 15. feb. 

Fra foreningens vedtægter: 

 

”§ 6.03.    Forslag der af medlemmerne ønskes 

behandlet på den ordinære generalforsamling, 

skal være bestyrelsen i hænde senest 15. 

februar. 

a) Ved almindelige forslag skal et sandsynligt 

budget vedlægges, såfremt forslaget medfører 

foreningen udgifter. 

b) Ved forslag til vedtægtsændringer, skal 

forslagsstilleren have undersøgt, om 

pågældende forslag juridisk er inden for 

rammerne af almen gældende retspraksis og i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter i 

øvrigt. (Juridisk bistand kan indhentes ved 

Parcelhusejernes Landsforening: 

www.parcelhus.dk - tlf. 70 20 19 77)” 

 

Hvis der allerede nu er kandidater til div. 

revisor eller bestyrelses poster samt evt. en 

dirigent til generalforsamlingen, så giv 

gerne formand Tom Desvig-Nielsen besked 

på mail: formand@gf-duemosen.dk 

 

Reparation af fortove 

Der er blevet indhentet tilbud på div. 

reparationer af vores fortove. Flere steder 

er de sunket og et enkelt sted mangler det 

helt omkring en målerkasse. Derudover 

skal der laves opkørsler til nogle enkelte 

parceller, da disse aldrig blev etableret. 

Det drejer sig om den side af vejen hvor 

der er fortov, og hvor man derfor køre over 

ca. 30 cm. rabat inden man køre over 

fortovet og ind på sin parcel. 

Vi forventer at arbejdet går i gang snarest.  

 

Nye træer ved borde-/bænkesæt 

Som det fremgik af forslaget til borde-

/bænkesæt ved sidste års 

generalforsamling, så skulle der plantes 2 

træer ved hvert arrangement. 

Disse træer bliver bestil og plantet så snart 

vejret er til det. 

Vær med til at passe godt på dem.  

De vil blive bestilt i en størrelse på 3 – 3,5 

m. og 10 – 12 cm. i stammeomkreds. 

Derudover skulle de kunne tåle både vind 

og alle jordforhold, så vi håber på et langt 

og lykkeligt liv for dem.  

 

Græsslåning 

Der har desværre været episoder hvor der 

under græsslåning af vores fællesareal er 

kommet flyvende sten gennem folks ruder. 

Derfor er det nu aftalt med entreprenøren, 

at han køre i modsatte retning, således at 

eventuelle sten bliver kastet ind mod 

midten når han køre på sin maskine. 

Vi har sat opsamling af sten på programmet 

til havedagen søndag d. 4. maj. 

 

- Bestyrelsen 
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