
Grundejerforeningen Nordvangsparken Dyssevangen 
 

Referat af ordinær generalforsamling d. 25. februar 2015 
(39 parceller var repræsenteret + 6 fuldmagter) 

  
Velkomst 
v/formand Søren Stuhde 
 
Ad1 Valg af dirigent 
Niels Mandrup blev valgt. 
 
Ad2 Beretning for 2014 v/formanden 
Velkommen til årets generalforsamling. Først vil jeg gerne starte med at takke alle jer som er mødt 
op her til aften – jeg håber at vi får et godt møde. Særlig velkommen til de nye medlemmer af 
foreningen. Vi håber I vil falde til i fællesskabet. 

Hvad har vi i bestyrelsen så lavet i det forgange år: 

• Som jeg berettede om ved sidste generalforsamling, så valgte vi sidste år at opsige 
samarbejdet med vores tidligere gartner. Efter at have modtaget tilbud fra 3 anlægsgartnere, 
faldt valget på Greenwork ApS, bl.a. på grund af deres tilbud som var det billigste af de tre. 
Men også på grund af deres evner mht. bl.a. flisebelægning. 

• Efter en indkøring, som tog lidt tid, da græsset havde besluttet sig for at vokse mens vi talte 
med gartnere, så synes vi i dag at resultatet lever op til vores forventninger, og vi forventer 
at fortsætte samarbejdet i de kommende år.  Jeg vil i den forbindelse gerne opfordre 
grundejerne om at hvis I har klager (eller ønsker) til gartneren, så bedes I henvende jer til 
bestyrelsen, ikke gartneren. 

• Ud over den almindelige vedligeholdelse af vores grønne arealer, har vi desuden fået 
o rettet de mest skæve fliser op på vores stier 
o fået fjernet de væltede træer på legepladsen, inkl. gravet rødderne op og fjernet disse 
o desuden har vi fået anlagt den nye terrasse hvor vores borde og bænke står.  

Vi håber at disse tiltag for at forskønne vores legeplads falder i god jord. 

Derudover har vi haft en række møder med vejudvalget, hvor de har præsenteret deres visioner, 
vedr. forskønnelsen af vores veje og stier. Men mere om dette under punkt 4 

Så vil jeg gerne endnu en gang minde om vores mail adresse formanden@dyssevangen.dk, som 
bliver læst af hele bestyrelsen, og om vores facebook gruppe, som findes hvis man søger på 
’Grundejerforeningen Nordvangsparken’ på facebook. Ved seneste optælling er vi 16 medlemmer i 
denne gruppe. Facebook kan sagtens tåle lidt flere. 

Jeg skal gøre opmærksom på at vi i indkaldelsen til mødet i dag har skrevet at Poul Bæk gerne 
genopstiller som suppleant. Dette er ikke tilfældet, så vi skal have en ny suppleant. Men mere om 
dette når vi kommer til punkt 7 på dagsordnen. 
Til sidst vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen, miljøudvalget, vores revisorer og  suppleanter for 
et godt samarbejde, og specielt vejudvalget, med hvem vi har haft en række gode møder i løbet af 
året. 



 

Ad3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2014 samt budget for 2015. 
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Peter Sell, og godkendt af forsamlingen. Kontingentet blev 
fastsat til 3.000,- kr. årligt.  
 
Ad4 Indkommen forslag 
Vejudvalget præsenterede forslag til renovering af grundejerforeningens vej- og stiarealer. 
Økonomisk konsekvens er på ca. 3.500 kr./parcel årligt, ved et 20-årigt annuitetslån på 5% p.a. 
udover det ordinære kontingent. Det omdelte projekt inkl. lån blev ikke godkendt og vejudvalget er 
der med opløst.  

 
Ad5 Orientering fra Miljø udvalget. 
 
Der er pt. kun 1 medlemmer af miljøudvalget, og der kunne godt bruges flere som har lyst til at 
bidrage med at løfte opgaven. Send gerne en mail til: miljo@dyssevangen.dk hvis du gerne vil være 
med til at bidrage til sjove oplevelser for os alle sammen. 
 
Der var planlagt en arbejdsdag men den blev droppet, da der ikke var nok at lave. En sommerfest 
blev afholdt som planlagt, det var et hyggeligt arrangement.  
 
De kommende aktiviteter for 2015: 

- Arbejdsdag 20. maj 2015 
- Sommerfest Fredag d. 14 august 2015 
- Fastelavn i 2016 

 
Ad 6  Valg af Kasserer, Suppleant og Revisor 
 

1) Kasserer – Peter Sell 
2) Suppleant –  Karsten Erichsen  
3) Revisor – Hans Holmgren  

 
Ad7 Eventuelt 
 Man er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen på Formanden@dyssevangen.dk hvis man har 
nogle sager som bestyrelsen skal håndtere.  
Opfordring til at medlemmerne klipper buske, hæk og træer ud til vores stier/veje, specielt rundt om 
vores belysning. 
 
 


