
Grundejerforeningen Nordvangsparken Dyssevangen 
 

Referat af ordinær generalforsamling d. 25. februar 2014 
(17 parceller var repræsenteret) 

  
Velkomst 
v/formand Søren Stuhde 
 
Ad1 Valg af dirigent 
Niels Mandrup blev valgt. 
 
Ad2 Beretning for 2013 v/formanden 
 
Velkommen til årets generalforsamling, som vi i år afholder i henhold til vore vedtægter inden 
udgangen af februar måned. Først vil jeg gerne starte med at takke 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 
de vil falde til i fællesskabet. 

Gennemgående har 2013 været et roligt år. 
Hvad har vi så lavet i bestyrelsen det forgangne år? 

• Som vi talte om til sidste generalforsamling, så har vi igennem længere tid været utilfredse 
med vores gartner, og derfor har vi opsagt vores samarbejde med udgangen af 2013. I den 
forbindelse er vi i gang med at finde en ny gartner til at varetage vedligeholdelsen af vores 
fællesarealer. 

•  Desuden skal vi have rettet op på de fliser på vores stier som trænger til det. Det er vi også i 
gang med at få tilbud på. Måske fra den samme gartner, måske fra en anden. 

• Vi har indhentet alternativt tilbud på snerydning, hvor også vores stier bliver ordnet. Det  
har endnu en gang bekræftet os i at vores nuværende aftale om snerydning er meget billig, 
og derfor mener vi i bestyrelsen ikke at vi skal skifte leverandør. 

• I forbindelse med den af miljøudvalget planlagte arbejdsdag, nåede vi at udskifte sandet i 
den nye sandkasse og skære det store gamle træ ned som stod øverst på legepladsen. 
Desværre nåede vi ikke at grave bedene til den sidste stikvej op, som ellers var planen, og 
erstatte de gamle roser med nogle nye.  

• Desværre oplever vi at fremmødet til disse arbejdsdage ikke er helt så stort som man kunne 
ønske, og derfor når vi ikke alt det vi gerne vil. Jeg vil gerne opfordre til at der er flere som 
hjælper i forbindelse med arbejdsdagen, da vi ellers er nød til at betale os fra disse opgaver 
som vi kunne nå ved fælles hjælp. Og derudover er det faktisk ret hyggeligt. 

• I forbindelse med efterårsstormen, væltede det store grantræ på legepladsen. Heldigvis skete 
der ingen skade. Vi undersøgte lige derefter om vi kunne få træet fjernet, men desværre var 
alle optaget af lignende opgaver, så vi valgte selv at fjerne så meget at man kunne komme 
fordi uden besvær. Planen var selv at skære træet op, men der har desværre ikke været tid til 
det. Vi vil straks finde en løsning for at fjerne træet og alle grenene. 



• Som I måske har bemærket fra årsopgørelsen, så har bestyrelsen i år endelig taget sig 
sammen, og har været ude at spise sammen med vores bedre halvdele. Det var en hyggelig 
eftermiddag, som vi gerne gentager. 

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. 

Til sidst vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger, medlemmerne af miljøudvalget og 
vejudvalget, revisorer og suppleanter for arbejdet i det forgang år. 

 
Ad3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2013 samt budget for 2014. 
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Peter Sell, og godkendt af forsamlingen. Kontingentet blev 
fastsat til 2.500,- kr. årligt.  
 
Ad4 Indkommen forslag 

• Vejudvalget anmodet om 30.000 kr til etablering og genopretning af prøvehuller i asfalten, 
Det blev godkendt 
 

Ad5 Orientering fra Miljø udvalget. 
 
Der er 2 medlemmer af miljøudvalget, og der kunne godt bruges flere som har lyst til at bidrage 
med at løfte opgaven. Der var en arbejdsaften hvor der desværre ikke kom så mange, så det var 
begrænset hvad der blev nået. Der kom nyt sand i sandkassen og ryddet op på legepladsen. Sankt 
Hans aften blev også afholdt uden den store tilslutning, og det var ikke fordi man havde svært ved 
at få Ild i træet, måske mere fordi der afholdes bål rigtig mange andre steder i Furesø.  
 
Miljøudvalget vil også i 2014 indkalde til arbejdsdag. Det bliver onsdag d. 14 maj 2014 
Sommerfest bliver Fredag d. 15 august 2014 
 
Ad 6  Valg af Formand, Sekretær og revisor 1 
 

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

 
Ad7 Eventuelt 
  
VEJUDVALGET  havde en præsentation med status på vores område og asfalt, der var mange 
spændende forslag til både snerydning og forslag til nye grunde vi kunne sælge på Dyssevangen for 
at få penge til forskønnelse af området.   
 
Såfremt man ønsker præsentation kan den findes på vores hjemmeside www.dyssevangen.dk, hvis 
man ikke har adgang til nettet kan man kontakte Niels Mandrup i Dyssevangen 61, tlf.: 44951012. 


