
Referat fra generalforsamlingen den 11. juni 2010 i Dyssekildegårds 

forsamlingshus i Torup 

20 parceller var repræsenteret 

 

 Formanden bød velkommen 

 

Ad.1 -  Bestyrelsen   foreslog  Charlotte Michaelsen som dirigent.  Dirigenten 

konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovlig i henhold til 

vedtægterne. 

 

Ad.2 -  Dirigenten gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning  . 

Formandens beretning  vedlagt . 

 

Ad.3 -  Da kassereren  ikke var tilstede  gennemgik  formanden regnskabet. 

Formanden berettede at regnskabet også i år er ganske pænt med et overskud på 

3833 kr. og på en beholdning på i alt 125.383 kr. 

5 medlemmer er i restance. Medlemmer der ikke har betalt vil blive rykket. 

Vejfonden har indtil videre ingen udgifter. 

Nogle mente, at det er blevet mere besværligt at betale, da der ikke længere bliver 

sendt girokort ud.  Ønsker man girokort igen, må man meddele det til kassereren 

Per Togo. 

Ingen kommentarer til regnskabet. 

Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 

Ad.4. – Indkomne  forslag : 



Undtagelsesvis ( se formandsberetningen ) var  forslag fra Rene Svendsen 

Bøgelunden  13, taget til behandling  . 

Rene Svendsen forelagde problemet for generalforsamlingen : 

Ved  gennemgangen mellem Bøgelunden og Elmelunden, en ikke tinglyst 

gennemgang , opstår der meget  ofte problemer med en vandansamling og deraf 

følgende vandhul.  ( Problemet er det samme ved gennemgangen mellem 

Egekrattet og Birkelunden. Her har parcelejeren udlagt grus i hullet. Det har delvist 

løst problemet.) Rene Svendsen mener, at problemet har almenhedens interesse i 

at blive løst, idet mange har klaget over forholdet til ham. Han har intet mod 

gennemgangen, men mener ikke, at han økonomisk skal have problemet alene og 

anmoder derfor om tilsagn om økonomisk støtte fra vejfonden. Da der ikke i 

forslaget var lagt op til hvem, der tager sig af problemet eller hvad det vil koste, 

foreslog formanden en vejledende afstemning gående ud på om 

generalforsamlingen vil være positiv overfor et kommende forslag til løsning via 

økonomisk betaling fra vejfonden. 

14  stemte for      1  imod      4 stemte ikke  -    for forslaget                                                   

Rene Svendsen  vil  herefter påtage sig opgaven med at finde en løsning på 

problemet og  give os en økonomisk beregning ved næste generalforsamling. 

Det blev iøvrigt pointeret af formanden at vejenes vedligeholdelse grundlæggende 

er den enkelte  parcels ansvar . 

Ad.5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer : 

Helge Thorsen      -  blev  genvalgt                                                                                

Jørgen Jensen       -  blev genvalgt                                          

             Valg af suppleanter :                                                                                                   

Birgitte Furstnow   -  blev genvalgt                                          

               Valg af revisor: 

Conny Petersen    -    blev genvalgt 

 



Ad.5  -  Fastsættelse af kontingent og bidrag til vejfonden for år 2010/11 

Kontingentet  forbliver uændret. 

Ad.6 -   Eventuelt. 

Formanden for trappeudvalget Conny Pedersen  opsummerede vigtigheden i at 

trappen fortsat bliver vedligeholdt og  der bliver luget omkring trappen . 

Forespurgte om medlemmerne  af udvalget har det nødvendige materialer til 

vedligeholdelse af trappen.  3 medlemmer er trådt ud af trappeudvalget og flere 

medlemmer efterlystes  derfor -  Klaus Jensen, Porseledet  5,  meldte sig. 

Trappeudvalget består nu af : Conny Pedersen, Farshad Kia, Pia Danielsen, Jørgen 

Weidinger  og Klaus Jensen 

Birgitte Furstnow gjorde opmærksom på, at der igen vokser bjørneklo omkring 

trappen. Da det er foreningens pligt at holde bjørnekloen nede,  påtog Birgitte 

Furstnow sig  at finde en løsning på problemet evt. med en kontakt til Halsnæs 

Kommune. 

Ang.  ændring af bom-systemet , som blev foreslået og udført af Solveig Kjall, 

sidste år. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen klager over ændringen.   

Lodtrækning af vin blev gennemført og dirigenten afsluttede generalforsamlingen  

og takkede for god ro og orden 
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