
 1 

 
Grundejerforeningen Duemosen 

Generalforsamlingen Torsdag d. 27. november 2008 

 

Dagsorden: 

 

1. Kort velkomst ved bestyrelsesmedlem Cathrine Axelsen 

2. Valg af dirigent  

3. Bestyrelsens årsberetning præsenteret af formand Cathrine Axelsen 

4. Præsentation af regnskab 2007 ved kasserer Ann Hansen 

5. Præsentation af legeplads/boldbane ved formand Cathrine Axelsen 

6. Præsentation af og vedtagelse af budget 2008 og fastsættelse af medlemsbidrag for 2008 ved 

kasserer Ann Hansen 

7. Indkommende forslag og vedtægtsændringer: 

* forslag 1: multibane på Snogekær 

* ingen forslag til vedtægtsændringer 

8. Valg af formand (er først på valg i 2009) 

9. Valg af kasserer (Ann Hansen genopstiller) 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (Verner fratræder, 1 nyt 

bestyrelsesmedlem skal vælges, samt 2 suppleanter) 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant (ikke fra bestyrelsen) 

12. Eventuelt (der kan ikke fortages vedtagelser under dette punkt) 

 

 

Referat: 

1. Velkomst. 

2. Dirigent Sven fra bestyrelsen og referent Cathrine fra bestyrelsen. 

3. Formanden kom omkring følgende punkter i sin årsberetning: Færdiggørelse og 

overdragelse af fællesarealerne, bestyrelsens praktiske opgaver og aktuelle sager, hvilke 

henvendelser som ikke skal rettes til bestyrelsen men anden myndighed, websiden og 

slutteligt om årets sociale arrangementer. 

4. Regnskab for 2007 blev præsenteret af kassereren, med kommentar om de 51.000,- kr. som 

uretmæssigt er betalt i ejendomsskat og som nu skal tilbagebetales til grundejerforeningen. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

5. Formanden præsenterede udkast til legepladsen mod vest, samt boldbane, som blev 

godkendt af generalforsamlingen 

6. Budget 2008 blev præsenteret af kassereren og der blev diskuteret, om kontingentet skulle 

sættes ned næste år. Der var bred opbakning 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. Denne post ønskes af 

generalforsamlingen opsat til det dobbelte fra næste år. Budgettet 2008 blev vedtaget af 

generalforsamlingen.  

7. Indkomne forslag nr. 1: Oplæg om multibane på det grønne område blev præsenteret ved 

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 bad bestyrelsen samt Claus om at arbejde videre på, så vi får et mere 

konkret forslag til præsentationen på næste års generalforsamling.. Der var dog enighed om, 
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at det vigtigste var at få godkendt en plan for det grønne område og at få gang i 

legepladsbyggeriet hurtigst muligt. 

8. Valg af formand, Cathrine Axelsen nr. 18 var ikke på valg. 

9. Valg af kasserer, Ann Hansen nr. 20 blev genvalgt. 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg: 

Sven Pedersen nr. 7, Mads Ritsmar nr. 30, Christa Andersen nr. 1, Nicki Brandstrup nr. 54. 

Verner Jensen nr. 19. genopstillede ikke og nyt medlem i bestyrelsen blev John Madsen nr. 

43. De to nye suppleanter blev: Gitte Brodersen nr. 76 og Tom Nielsen nr. 34 

11. Valg af revisor blev Claus Nielsen nr. 22 og revisorsuppleant blev Carsten Jarfelt nr. 24. 

 
Referent: Cathrine Axelsen 


