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Grundejerforeningen Duemosen 

Generalforsamlingen Onsdag d. 15. april 2009 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Kort velkomst ved formand Cathrine Axelsen 

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsens årsberetning ved formand Cathrine Axelsen 

4. Præsentation af regnskab 2008 ved kasserer Ann Hansen 

5. Præsentation af udformning og budget for legepladsen i øst ved formand Cathrine Axelsen 

6. Afstemning om legepladsen i øst 

7. Præsentation af og vedtagelse af budget 2009 og fastsættelse af medlemsbidrag for 2009 ved 

kasserer Ann Hansen 

8. Indkomne forslag og vedtægtsændringer  

* ingen forslag eller vedtægtsændringer 

9. Valg af formand (Cathrine Axelsen genopstiller) 

10. Valg af kasserer (Ann Hansen er først på valg i 2010) 

11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (Mads Ritsmar er på valg, 1 nyt 

bestyrelsesmedlem skal vælges, samt 2 suppleanter) 

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

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

 

 

Referat: 

1. Velkomst. 

2. Carsten fra nr. 24 blev valgt som dirigent. 

3. Formanden kom omkring følgende punkter i sin årsberetning:  

Færdiggørelse af fællesarealerne: problemer med diverse el- og tvskabe, samt græsplænen 

der skal laves om, hvorefter fortove kan reetableres. Det grønne område: opsummering på 

forløbet og planer i fremtiden, oprydning/fældning i Lilleskoven og Urskoven i foråret, 

planlægning af terrasseområdet. Diverse sager: sag om kontingent 4B-Boligbyg og SP 

Huset, stævning fra Svejgaard Glast, tilbagebetaling af ejendomsskat, nyt dræn ved nr. 72, 

trafiksikkerhed ved Duemosevej. Sociale arrangementer: arbejdsdagen, vejfesten, fastelavn 

og indvielse af legepladsen. 

4. Regnskab for 2008 blev præsenteret af kassereren, med kommentar om de 51.000,- kr. som 

uretmæssigt er betalt i ejendomsskat og som bestyrelsen stadig forsøger at få tilbage fra 

SKAT ved at anmelde procedurefejl. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

5. Formanden præsenterede udkast til legepladsen i øst, samt budget herfor.  

6. Legepladsen i øst samt budget herfor blev godkendt af generalforsamlingen. 

7. Budget 2009 blev præsenteret af kassereren og der blev ikke diskuteret, om kontingentet 

skulle sættes ned næste år, da det sidste år blev vedtaget at fastholde de 1500,- kr. til 

området er færdigetableret. Posten sociale arrangementer skal deles i to. Én til bestyrelsens 

møder og julefrokost og én til de øvrige sociale arrangementer i foreningen. Budgettet 2009 

blev vedtaget af generalforsamlingen.  

8. Der var ingen indkomne forslag eller vedtægtsændringer. 
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9. Valg af formand, Cathrine Axelsen nr. 18 stillede op igen og blev genvalgt. 

10. Valg af kasserer, Ann Hansen nr. 20 var ikke på valg i år. 

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

Christa Marvig nr. 1, John Madsen nr. 43 og Tom Nielsen nr. 34. Mads Ritsmar nr. 30 blev 

genvalgt. Nyt bestyrelsesmedlem er Bitten Jessen nr. 2 og de 2 nye suppleanter blev Allan 

Marvig nr. 1 og Jakob Edske nr. 10. 

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

13. Evt.  

* Der blev talt om Problemer med husdyr og deres efterladenskaber, hvad man kunne gøre. 

Forslag om henstillinger til opførsel på Infotavlen.  

* Plænen er meget bar og gold at se på, forslag om at flytte nogle af områdets mange ”vilde” 

træer til plænen.  

* Problemer med fart på Snogekær, ønske om nogle ideer til fartsænkning. 

* Henstilling til bestyrelsen om at få slået græsrabatterne – og få den lavet rigtigt. 

* Der er etableret ny forening i dobbelthusene nr. 25, formanden Marcin Brodzinkowski 

præsenterede sig. 

 
Referent: Cathrine Axelsen 

 

 

 

Underskrifter: 

 

Cathrine Axelsen, formand 

 

Mads Ritzmar, næstformand 

 

Ann Hansen, kasserer 

 

Christa Marvig, menigt medlem 

 

Tom Nielsen, menigt medlem 

 

John Nielsen, menigt medlem 

 

Bitten Jessen, menigt medlem 

 


