
                           Grundejerforeningen DAMGAARDEN   
 
Referat af ordinær generalforsamling                                    Mødedato: 2015-03-24 

 

a. Valg af dirigent 

Per Møller, Damgårdsvej 15, blev valgt og fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge grundejerforeningens vedtægter 

og derfor beslutningsdygtig. 21 parceller deltog, repræsenterende 42 stemmer. 

 

b. Beretning 2014 

Formandens beretning blev gennemgået og godkendt. Beretningen er uddelt til samtlige parceller. Der var ingen spørgsmål. 

 

c. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 

Revideret regnskab blev gennemgået og godkendt. Regnskabet er uddelt til samtlige parceller. Der var ingen spørgsmål. 

 

d. Valg til bestyrelsen 

Niels Conradsen, Myremosevej 5 blev genvalgt som kasserer. 

Bertel Holm, Myremosevej 22 blev genvalgt. 

 

e. Valg af suppleanter 

Palle Benthin, Damgårdsvej 52, Svend Lysemose, Damgårdsvej 91 og Jan Hammer, Damgårdsvej 83 blev valgt i  

nævnte rækkefølge. 

 

f. Valg af revisor 

Jens S. Hansen, Myremosevej 7, blev genvalgt som revisor 

Jørgen Laursen, Myremosevej 35, blev valgt som revisorsuppleant. 

  

g. Indkomne forslag 

Niels Conradsen gennemgik det udsendte forslag om at benytte op til 15 % af reservationer fra stier og veje til  

legepladsen. 

 

Johnny Bjarnholt-Olsen, Damgårdsvej 12: Stor respekt for forslaget, men forkert at bruge reservationer til legepladsen. Vi mangler 

en ordentlig legeplads. Bestyrelsen skal ikke have lov til at afvikle legepladsen. 

Bestyrelsen: Det er bestyrelsens intention at vedligeholde og forbedre legepladsen inden for et rimeligt beløb. 

 

Jens Kirchmeier-Andersen, Mosevænget 2: Kan man lave en separat reservation til legepladsen?  

Bestyrelsen: Forslaget kan ikke stilles og behandles på generalforsamlingen. 

 

Jens S. Hansen, Myremosevej 7: Bestyrelsen beder om mandat til at vedligeholde og forbedre legepladsen. 

Bestyrelsen: Det er korrekt. 

 

Sat til afstemning med den tilføjelse at legepladsen ikke nedlægges. 

 

Vedtaget enstemmigt. 

 

h. Fremlæggelse af og godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 

Der blev forslået et årligt kontingent på 1.750,00 kr. i 2015 mod 2.000 kr. i 2014.  

 

Budgettet blev herefter vedtaget og kontingentet fastsat til 1.750,00 kr. i 2015. 

 

i. Evt. 

Jesper Jensen, Damgårdsvej 93: Hvordan får vi skader/krager udryddet? 

Jørgen Laursen, Myremosevej 35: Skader/krager må kun skydes af jagtforeninger. 

Bestyrelsen: Kommunen skal give tilladelse til det. Bare en parcel er imod det må man ikke gennemføre jagt på fuglene. 

 

Jesper Jensen, Damgårdsvej 93: Hvorfor har bestyrelsen ikke orienteret om gravearbejde ved tunnelen? 

Bestyrelsen: De nærmeste naboer har fået besked. Foreningen har ikke fået besked om gravearbejdet. Vi har koncentreret os om 

stiføringen. 

 

Peter Nielsen, Damgårdsvej 44: Hvad er det der foregår ved udgravningen langs Kongevejen?  

Bestyrelsen: Gravearbejdet er ændret og udvidet til at foregå langs med Kongevejen og ikke på tværs som oprindeligt planlagt på 

grund af en stor naturgasledning. 

  

Peter Nielsen, Damgårdsvej 44:Hvem har ansvar for træer og buske på støjvolden? 

Bestyrelsen: Grundejerforeningen har ansvaret for en del af støjvolden og kommunen resten. 

 

Jens Kirchmeier-Andersen, Mosevænget 2:Vil der komme 240 parceller på den anden side af Kongevejen? 

Bestyrelsen: Ja – ved fuld udbygning af hele området. 

 

 

Nivå, den 3. maj 2015  
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