
Grundejerforeningen Duemosen 

Nyhedsbrev – maj 2008 
 

Så er det tid til en ny 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. 
Fra dags dato vil nyhedsbrevet ikke længere blive sendt med posten til grundejere, som 

ikke bor på Snogekær. Disse grundejere kan læse nyhedsbrevet på www.snogekaer.com 
 

Bestyrelsen 
 

 

 
Kort fra generalforsamlingen. 
Formanden kom omkring følgende 
punkter i sin årsberetning: Færdiggørelse 
og overdragelse af fællesarealerne, 
bestyrelsens praktiske opgaver og 
aktuelle sager, hvilke henvendelser der 
ikke skal rettes til bestyrelsen men anden 
myndighed, websiden og slutteligt om 
årets sociale arrangementer. 
Regnskab for 2007 blev præsenteret af 
kassereren og regnskabet blev godkendt 
af generalforsamlingen. 
Formanden præsenterede udkast til 
legepladsen mod vest, samt boldbane, 
som blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
Budget 2008 blev præsenteret af 
kassereren og der blev diskuteret, om 
kontingentet skulle sættes ned næste år. 
Der var bred opbagning til at kontingentet 
forbliver på 1500,- kr. indtil området er 
færdigetableret. Der var forslag om, at 
man fra næste år skulle hæve det beløb, 
som var afsat til opsparing på 
vedligeholdelse af området. Budgettet 
2008 blev vedtaget af 
generalforsamlingen. 
Indkomne forslag nr. 1: Oplæg om 
multibane på det grønne område blev 
præsenteret af Nicki og Claus. Der blev 
diskuteret ulemper og fordele ved en  

 
 
 
sådanne multibane og et evt. budget blev 
ligeledes diskuteret. Der var generel stor 
interesse for multibanen, som 
generalforsamlingen ønskede, at der 
arbejdes videre på, så et mere konkret 
forslag kan præsenteres på næste års 
generalforsamling. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer – se bagerst. 
Bemærkning: Nicki Pedersen er trådt ud 
af bestyrelsen og ind er kommet Tom 
Nielsen. 
 
Cathrine Axelsen, Formand 

 
Arbejdsweekend i Lilleskoven. 
I den forgangene uge er en indbydelse til 
arbejdsweekend i Lilleskoven blevet 
omdelt. Vi håber selvfølgelig, at der vil 
møde mange arbejdsomme og glade 
grundejere op og give en hånd med, så 
Lilleskoven kan blive pæn at se på og 
sjov at lege i. 
Arrangementet finder sted søndag d. 25. 
maj kl. 9.30, hvor man møder op ved 
Lilleskoven. Der vil være forfriskninger til 
de hårdtarbejdende 
 
Bestyrelsen 

http://www.snogekaer.com/


 

Kortlægning af problemer med 
skadedyr. 
Da vi er blevet opmærksomme på, at der 
i området er et stigende problem med 
forskellige typer skadedyr, vil vi forsøge 
at afdække problemet, for evt. at foretage 
en koordineret indsats på området. 
Så har du problemer med mosegrise, 
muldvarper, dræbersnegle eller andre 
typer skadedyr, vil vi gerne hører fra dig i 
løbet af maj. Du skal sende en mail til  
Snogekaer18@snogekaer.com, hvor du 
kort beskriver problemets omfang og 
oplyser dit husnummer. 
 
Bestyrelsen 
 

Færdsel på det grønne område. 
Da græsset er ved at komme godt fra 
start, vil vi henstille alle grundejere til 
varsom færdsel på det grønne område. Al 
reetablering af ødelagt græs (som ikke  
 
 

 
kan henføres til et byggefirma), er på 
grundejerforeningens bekostning.  
Desuden vil vi atter opfordre hundeejerne 
til at holde hunde i snor og på stien. 
 
Bestyrelsen 
 

Festudvalg til vejfest. 
Så er datoen for årets vejfest fundet. 
Vejfesten afholdes d. 30. august 2008. så 
det er nu, du skal melde dig til 
festudvalget for at være med til at 
arrangere en super god fest.  
Ring eller sms til Christa på 20 76 89 89 
og meld dig til festudvalget. Jeg forventer, 
at det første festudvalgsmøde afholdes 
hos mig på Snogekær 1, torsdag d. 29. 
maj. 
 
Christa Marvig, bestyrelsesmedlem og 
koordinator for festudvalget.  
 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Duemosen.  

April 2008 

 

Cathrine Axelsen Formand  Nr. 18 38105342 snogekaer18@snogekaer.com 

Ann Hansen Kasserer Nr. 20 60121998 snogekaer20@snogekaer.com 

Mads Ritsmar Næstformand Nr. 30 20752301 snogekaer30@snogekaer.com 

Sven Pedersen Menigt medlem Nr. 7 30518061 snogekaer7@snogekaer.com 

Christa Marvig Menigt medlem Nr. 1 20768989 snogekaer1@snogekaer.com 

John Nielsen Menigt medlem Nr. 43 27505414 snogekaer43@snogekaer.com 

Tom Nielsen Menigt medlem Nr. 34 40572545 snogekaer34@snogekaer.com 

Gitte Brodersen Suppleant Nr. 76 26259084 gbrodersen@hotmail.dk 

Claus Nielsen Revisor  Nr. 22 26243187 clini@mail.dk 

Carsten Jarfelt Revisorsuppleant Nr. 24 40505326 carsten@jarfelt.dk 
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