
Grundejerforeningen Duemosen 

Nyhedsbrev – december 2008 
 
Dette er anden udgave af nyhedsbrevet for grundejerforeningen Duemosen. Formålet er at 

give alle grundejere informationer om, hvad der foregår i området omkring Snogekær, 
hvad bestyrelsen har gang i af aktiviteter og hvad der sker i den nære fremtid. Vi håber, at 

det vil kunne besvare nogle af de spørgsmål, som I måtte have. 
 

Bestyrelsen 
 

 
 
Referat fra ekstraordinær 
generalforsamling 
Planen for ”Det grønne område” blev 
præsenteret af formanden ud fra skitse 
vist på projekter, så alle kunne følge med 
i gennemgangen.  
Pga. af nabohøringens mange indsigelser 
mod boldbanens placering, har 
bestyrelsen valgt at flytte boldbanen fra 
område 6 til område 7, så den placeres 
på et bredere stykke, hvor der ikke er tæt 
bebyggelse. Dette blev præsenteret for 
de fremmødte grundejere. Ellers er der 
ingen ændringer i forhold til den plan, der 
er sendt til kommunen og lagt ud på 
websiden. 
Flere af de fremmødte grundejere havde 
kommentar til legepladsernes placering 
og nogle havde ønsker om, at de høje 
legeelementer på legepladsen i vest 
skulle placeres ned mod Lilleskoven.  
Der var spørgsmål til boldbanens 
udformning og afklarende spørgsmål til, 
hvad det var, der helt præcist skulle 
stemmes om.  
Der blev stemt om planen for det grønne 
område, om de forskellige områder og 
forskellige deles placering. Der var 45 der 
stemte for planen og 16 stemte mod. 
Planen blev dermed vedtaget af et flertal 
på generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen  

Vigtige datoer i 2009 
Sæt kryds i kalenderen søndag d. 22. 
februar for så er der atter fastelavnsfest i 
grundejerforeningen. 
Onsdag d. 15. april afholdes den årlige 
ordinære generalforsamling. 
Så skal der også krydses i kalenderen 
lørdag d. 16. maj, hvor vi afholder 
forårsfest/vejfest. 
 
Bestyrelsen  
 
 
Arbejdsgruppe område 3 – terrassen 
Vi skal nu i gang med at udarbejde et 
oplæg til hvordan terrassen i område 3 
skal udformes. Der skal laves en skitse 
og en detaljeret plan med belægning, 
beplantning, møblement m.m., samt et 
budget for hele planen, som skal 
fremlægges og til afstemning på forårets 
generalforsamling. 
Kunne du tænke dig at være med i denne 
arbejdsgruppe, skal du tilmelde dig hos 
undertegnede på mail: clc18@mail.dk  
eller telefon 38 10 53 42 sendes fredag d. 
9. januar 2009.  
Første møde finder sted på Snogekær 
18, tirsdag d. 20. januar 2009, kl. 19.00. 
Jeg håber, at alle jer med gode ideer har 
lyst til at deltage. 
 
Cathrine Axelsen, formand 

mailto:clc18@mail.dk

