
Grundejerforeningen Nordvangsparken Dyssevangen 
 

Referat af ordinær generalforsamling d. 28. Februar 2012 
  
Velkomst 
v/formand Dinah Stuhde 
 
Ad1 Valg af dirigent 
Niels Mandrup blev valgt. 
 
Ad2 Beretning for 2011 v/formanden samt kommentarer fra forsamlingen 
 
Vi har fået 3 nye "naboer" siden sidst og jeg håber meget, at I alle er faldet godt til.  Tak til jer, som er 
mødt op her i aften - jeg håber, at vi får et godt møde. 
 
Først og fremmest har vi i det forgangne år brugt energi på legepladsen som nu står med nye 
borde/bænke og en god babygynge og vi har fået fjernet den gamle rutchebane, da den alligevel ikke var 
egnet til genanvendelse.  Derfor fik vi også udjævnet højen og der er sået nyt græs på toppen. 
 
Af samme grund har vi ikke fået udskiftet sandet i sandkassen i 2011, så det håber vi meget at få hjælp 
fra vores medlemmer til at gøre, i løbet at den kommende sommer. 
 
Vi vil som sædvanlig indkalde jer alle til en arbejdsdag... 
 
I  2011 har vi ikke haft de store udgifter til snerydning og indtil videre er vi jo også stort set sluppet for 
at afholde udgifter til snerydning denne vinter. 
 
I forbindelse med snerydningen har vi desværre (en) beboer, som er MEGET utilfreds med rydningen i 
vedkommendes hjørne og som derfor har være så meget efter vores snerydder at han efterhånden er lidt 
pas på at arbejde for os. 
 
Vi i bestyrelsen er enige om, at den ordning som vi har, er rigtig god - og ikke mindst billig - men vi har 
valgt at tage ordningen med i dag under pkt. 4 så vi kan få en tilkendegivelse fra vores medlemmer 
omkring dette. 
 
Hvis vi kommer godt igennem denne vinter mht. sne, vil der være ca. 50.000 kr. på vejkontoen og de 
penge vil vi foreslå, at vi bruger til at få oprettet  flere af de fliser, som ligger meget dårligt på stierne, 
samt en beplantning af de hjørner, som står og ser så triste ud - gerne med samme type og farve roser 
som på de 2 stikveje hvor planterne står rigtig flotte. 
 
Vi vil meget gerne høre fra jer, hvordan I forestiller jer at hjørnet ud til Ryttergårdsvej skal se ud, da det 
kræver een eller anden form for hævet bed evt. bygget op af knækfliser, så vi ikke risikerer at saltning af 
Ryttergårdsvej igen ødelægger vores hjørnebeplantning. 
 
Det er også muligt, at vi skal have efterset vejene igen, da der er flere huller som bør lappes rundt 
omkring. 
 
Der skal også bruges lidt flere penge og kræfter på legepladsen da vippen er fuldstændig ødelagt og bør 
graves op og evt. erstattes af en ny. 



 
Som I kan se, har vi besluttet at foreslå et uændret kontingent på kr.1.750 således at vi kan få lavet de 
ting som jeg nu har nævnt OG også kan sørge for, at der fortsat kan arbejdes med fornyelser og 
vedligeholdelse på vores legeplads. 
 
Som I kan se af indkaldelsen så er formanden på valg i år, og jeg har ønsket at benytte lejligheden til at 
sige mange tak for denne gang - jeg ønsker ikke at genopstille. 
 
Til gengæld har vi i bestyrelsen opfordret min mand Søren om at stille op som formand, når vi når til det 
punkt på dagsordenen og det har han heldigvis indvilget i.  Vi ved, at Søren vil kunne gøre det godt - 
han har jo deltaget på sidelinjen alle årene. 
 
Med disse ord vil jeg sige tak for en masse gode år i bestyrelsen - tak til Peter og Thomas for et godt 
samarbejde og så vil jeg gerne høre jeres kommentarer til beretningen (herunder især til 
hjørnebeplantningerne eller hvis I har andet på hjertet omkring vores forening. 
 
Hjørnet indtil Ryttergårsvej bliver belagt med sten, da det er umuligt at holde noget i live, pga. salt 
fra snemaskinerne om vinteren. De 2 andre hjørner bliver beskåret og vedligeholdt af vores gartner. 
Der vil blive set på eventuel udbedring af de mange skæve fliser på vores stiger, en dialog bliver 
igang sat med vores gartner. 
 
HUSK at man kan ”anmelde” huller og andre fejl ved vores stamvej på Furesø kommune 
hjemmeside: http://www.geograf.com/furesoe/kort.htm 
 
Ad3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2011 samt budget for 2012. 
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Peter Sell, og godkendt af forsamlingen. Kontingentet blev 
fastsat til 1.750,- kr. årligt. Der var en lille regnefejl i budget og derfor skal der står 500 kr. i 
indtægter under vejkonto i stedet for 250,- pr. parcel.   
 
Ad4 Indkommen forslag 
Snerydning ? Skal vi forsætte med den ordning som der er i dag? Der var enighed om at beholde 
ordningen, da det er meget svært at finde en billigere og bedre ordning. Der var nogle enkelte som 
var utilfredse med den måde som der blev fjernet sne på, men det kan ikke blive bedre da vores 
huse ligger med mange udgange og traktoren er 16 meter lang. 
Såfremt man er utilfreds med vores snerydning, skal man tage fat i bestyrelsen og IKKE ham som 
kører traktoren!! 
  
Ad5 Orientering fra Miljø udvalget. 
 
Fastelavn 2011 havde igen et stort fremmøde med mange børn fra foreningen. Generelt kommer der 
flere og flere børn til, det kan tydeligt ses på legepladsen om sommeren, sikkert også fordi der er 
kommet en ny og flot legestativ. 
 
Sommerfesten var desværre aflyst i år pga. dårlig vejr. Næste sommerfest er 17/8-2012 
 
I 2011 har det været et flot fremmøde til alle arrangementer. 
 
 
 



Medlemmer 2012: 
Der er pt 3  (Ida, Rune og Sven) medlemmer i miljøudvalget og vi kunne godt bruge nogle nye 
kræfter i udvalget. Da Thomas Lysthøj er stoppet med udgangen af Februar. 
 
Hvis man har lyst til at deltage, er man meget velkommen, send en mail til miljo@dyssevangen.dk 
med telefonnummer og e-mail. 
 
Der er tale om at man skal være med til at arrangere Fastelavn og Sommerfest, samt måske en 
arbejdsaften. Det er ca. 8 timer årligt som skal bruges, så får man indflydelse på de ting som der 
skal ske i foreningen. 
 
Planen er, at der i foråret skal gøres noget ved den ødelagte vippe, den bliver nok erstattet af en ny 
vippe i 2012. Efter at jordvolden er færdig vil der også blive indkøbt nyt sand i maj 2012 til den 
store sandkasse. 
 
På længere sigt skal legepladsen forsat opdateres med nye legeredskaber, efter diverse ønsker fra 
vores medlemmer af foreningen.  
 
Ad6  Valg af Formand, Sekretær og Revisor 1………….. 

1) Søren Stuhde blev valgt som Formand. 
2) Thomas Lysthøj blev genvalgt som Sekretær. 
3) Niels Mandrup blev genvalgt som Revisor 1. 

 
Ad7 Eventuelt 
  
Et gavekort blev givet til Dinah som tak for mange års arbejde som formand. 


