
Grundejerforeningen DAMGAARDEN 

 
Referat af ordinær generalforsamling 2022 Mødedato: 2022-03-23 

Nivå Skole Syd kl. 19.00 
 

Deltagere: Bestyrelsen på nær Rune Saaby Duschek, som desværre blev forhindret. 
 

a. Valg af dirigent 
Per Møller, Damgårdsvej 15, blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og 
derfor beslutningsdygtig. 17 parceller deltog, repræsenterende 34 stemmer. 
 
b. Beretning 2021 
Formandens beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået.  
 
Spørgsmål til beretningen: 
 
Beboer på Damgårdsvej 
Slidlag. Bliver vejen med høje vejbump, eller uden?  
Svar: Der bliver glædeligvis lagt asfalt i fuld vejbredde, men det vil uvægerligt gøre bumpene en 
smule mindre/lavere.  
 
Sti lang mosen, på grundejerforeningens område: Er der planer for at lave lys? 
Svar: Nej, der er ikke planer for lys. 
 
Beboer på Damgårdsvej 
Lys på sti langs Kongevejen: Hvorfor er der ikke lys der? 
Svar: Det er en kommunal sti, som ikke klassificeret som en sti, der har behov for lys. 
 
Beboer på Damgårdsvej 
Fortov langs Damgårdsvej er ødelagt af store rødder. Kan der blive gjort noget for at afhjælpe dette? 
Svar: Vi har igennem snart 2 år rykket kommunen for at få udbedret det største "bump", og vi er blevet lovet at det 
kommer med i den licitation, som vedrører renoveringen af fortovene her i 2022.  
 
Beboer på Damgårdsvej 
Kommentar: Da lys skulle laves i området i sin tid, blev det besluttet, at der skulle være lys fra 
hver husstand til busstoppesteder. Derfor er der stisystemer uden lys på strækninger uden huse, 

eks. langs stien der går parallelt med Kongevejen. 
Kommentar: Der er pt sager i kommunen, der har sat øget fokus på sikkerhed på fortove, derfor 
er det vigtigt at melde sager ind som det nævnte problem med rødder, der stikker op af 
fortovet, evt. via “Giv et tip”. 

 
Herefter blev beretningen accepteret. 

 

c. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021 
Revideret regnskab blev fremlagt og godkendt. 

 

d. Valg til bestyrelsen 
Valg af formand: 

- Per Koch Jensen genvalgt uden modkandidater. 
Valg til bestyrelsen: 

- Rune Saaby Duschek genvalgt uden modkandidater. 
- Lars Merkelsen genvalgt uden modkandidater. 

 
e. Valg af suppleanter 
Simon Nemitz Nielsen (genvalg), Myremosevej 27 
Dorthe Jakobsen Mandøe (ny), Damgårdsvej 69 
Nikolaj Visby Sandbæk (ny), Damgårdsvej 81 
blev valgt i nævnte rækkefølge uden modkandidater 

 
f. Valg af revisor 
Jens S. Hansen, Myremosevej 7, blev genvalgt som revisor 
Thomas Skou Hansen, Damgårdsvej 10, blev valgt som revisorsuppleant. 

 

g. Indkomne forslag 
 

Forslag om vedligeholdelse af volden – fremsat af Jardtrud Botnen 
 

Beboer på Damgårdsvej 
Der savnes buske fremfor træer til støjdæmning ved volden overfor planteskolen. 
Beboeren generes af de nuværende træer, der skygger og kaster frø. 
 
Beboer på Damgårdsvej 
Frygter at fældning af for mange træer, vil give øget støj længere ind i foreningens område. 
 
Beboer på Damgårdsvej 
Træerne menes ikke at være plantet, men selvsået, og bør derfor ikke være del af 
beskæringsplan. De ønskes fældet. 



 
Beboer på Myremosevej 
Der bør også være hensyntagen til beboere længere væk fra volden. Vold og buske dæmper støj 
nær Kongevejen, mens træerne dæmper støjen for de beboere længere inde i foreningens 
område. 
 
Beboer på Damgårdsvej 
Finder at træerne er blevet for voldsomme, og vil gerne have bestyrelsen kigger på området 

med beboerne. 
 
Beboer på Damgårdsvej 
Efterlyser undersøgelse af, hvad der støjdæmper bedst, og mulighed for at planlægge 
beplantningen ud fra dette. 
 
Beboer på Damgårdsvej 
Den høje fart på Kongevejen, er primær årsag til støj. Folk kører alt for hurtigt på strækningen 
fra Nordvej til byskiltet. 
 
Beboer på Damgårdsvej 
Henviser til eksisterende støjmåling på ”dingeo”. 
Foreslår at kommunen ændrer hastighed på Kongevejen ved at flytte skiltet for bymæssig 
bebyggelse nord for Nordvej, da bebyggelse nu strækker sig hertil. I dag er der flere forskellige 
hastighedsbegrænsninger på strækningen på hhv. 70, 60 og 50 km/t. Kommunen har lige fået 
mulighed for selv, at fastsætte fartgrænser på de kommunale veje, så der er nu en mulighed for 
at få ændret fartgrænserne. 
 
 
Beboer på Mosevænget 
Foreslår at der inviteres / indkøbes specialister i støj og beplantning til at komme med en plan. 
 
Bestyrelsen: Der er strategi for vedligehold af alle de grønne områder, som skal tilgodese alle 
områder og beboerne i disse. Planen er udarbejdet i samarbejde med de gartnere der udfører 
vedligeholdelsen. I planen tages i videst muligt omfang hensyn til biodiversitet, æstetik, 
funktionalitet, beplantning, støj og økonomi. 
Bestyrelsen planlægger besøg af området med beboerne, hvor der gennemgås ønsker for 
vedligehold, og muligheder der tilgodeser hele foreningens område.  

 
Per Møller (Dirigent):Bestyrelsen ser på området ved volden med beboerne og får fremlagt ønsker for vedligehold. 

 
h. Fremlæggelse af og godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen (ved kassereren) foreslog et årligt kontingent på 2.000 kr. i 2022, en stigning på 
200 kr. i forhold til 2021. Budgettet og kontingentet på 2.000 kr. for 2022 blev vedtaget. 

 
i. Evt. 

 
Beboer på Damgårdvej 
Nilan varmtvandsanlæg trænger til udskiftning. Flere boliger har samme type anlæg fra samme 

periode. Beboeren får en specialist i indeklima forbi til at rådgive om mulighederne for et nyt 
anlæg, der evt. også kan give varm luft til boligen. Er der mulighed for at gå flere sammen og få 
et fælles tilbud? 
Svar: Beboeren er velkommen til at videregive informationer på eventuelle firmaer og 
muligheder til bestyrelsen, som på vegne af beboerne i foreningen undersøger muligheder for 
tilbud / mængderabat ved udskiftning af flere anlæg baseret på det antal anlæg som bestyrelsen 
har kendskab til, og via rundsending med tilbud om udskiftning. 
 
Beboer på Damgårdsvej 
Spørgsmål: Kender bestyrelsen fremtiden for fjernvarmepriserne? 
Svar: Priserne afhænger af Norfors. Norfors benytter affaldsforbrænding til fjernvarme, så der er 
ikke umiddelbar udsigt til store prisstigninger. 

 

Generalforsamlingen sluttede herefter ca. kl. 20:00 

 
Nivå, den   

 

 

 
Dirigent Per Møller 

 

 

 
Formand Per Koch Jensen Næstformand Bertel Holm Kasserer Niels Conradsen 

 

 

 
Rune Saaby Lars Merkelsen 


