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7. marts 2022 

 

GENERALFORSAMLING 2022 

 

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

 

Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.00 

  

Mødet holdes på cafe Oasen, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum.  

  

Opdateret dagsorden:  

  

1. Valg af dirigent og referent  

 

2. Beretning for året 2021 ved formand Allan Thomsen  

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2021 ved Karsten Rifbjerg Erichsen  

Regnskabet vedlægges (ikke revideret). 

 

4. Indkomne forslag  

 

A: (Ernst Jørgensen, DV 26) 

Parkeringer på Dyssevangen udvalg: 

Nedsættelse af projektgruppe, med mandat under bestyrelsen og gerne med 

deltagelse af bestyrelsen, pva. af Grundejerforeningen, at arbejde med 

parkeringsproblematikken på stamvejen og stikvejene ift. større 

arrangementer på stadion og til dels i det daglige, specielt nu hvor 

grusbanens parkering er inddraget. 

Formål: At gå i dialog med kommunen om de trafikale problemer der opstår 

ift. fremkommelighed og evt. gener for udrykningskøretøjer mv. samt anvise 

konstruktive forslag, som afsender af Grundejerforeningen Dyssevangen. Der 

kan blive behov for en parcel holdnings undersøgelse mv. 

Eks. Ville det være fornuftigt på stamvejen, med konstant standsning og 

parkering forbudt i vejsiden uden fortov, som på et lang stræk af 

Ryttergårdsvej. Da kunne man blot opsætte Beboerkørsel tilladt op ved 

stikvejene og tilbyde kommunen 50 parkeringspladser i den deal…. 

 

B: (Ernst Jørgensen, DV 26) 

Tilstødende grønne områder til Grundejerforeningen Dyssevangen 

udvalg: 

Nedsættelse af projektgruppe, med mandat under bestyrelsen og gerne med 

deltagelse af bestyrelsen, pva. af Grundejerforeningen, at arbejde med 



 

 

Side 2 

tilstødende grønne områder. 

Det har siden 2015 og endda før, været nødvendigt hvert år, at minde 

kommunen om, at deres grønne kile mellem Ryttergårdsvej og legepladsen, 

vokser indover Dyssevangsstien og generer fremkommeligheden, dæmper 

stibelysningen i højden/spredning og gør stien utryg at færdes på. 

De fleste har vænnet sig til at få smurt skoene ind i Mirabella-smadder, 

fra de 2 træer (periode Juli-nov) - Vores egen Generalforsamlingsaftale om 

renholdelse aftale, kan på ingen måde honorér dette. Eks. Skal de fældes og 

kan vi få lavet en skriftlig binde aftale med kommunen for fremtiden… 

Skoven for enden af Dyssevangen er også blevet meget høj og følger det nye 

princip om ingen oprydning i skovbunden, hvor nogle har stillet an til bål i 

bunden og andre bygger små hytter er det OK. hvad er planen, hvor høj må den 

blive, hvordan skal den udvikles. De sidste rækkehuskæde har ikke neget 

udsigt og lys sidste på dagen, ej heller udsigt, som i gamle dage, men mere 

og mere mos - hvad ønsker de osv…. 

Endvidere har flere sikkert fulgt ændringsholdningen og problematikkerne 

omkring at lade grønne arealer stå til og kun ”høste” dem 2 gange om året, 

er det sådan vores kile skal være til Æblehaven og Kirsebærhaven….. 

Formål: At give kommunen et klart svar på, hvad beboerne i 

Grundejerforeningen ønsker og forventer, så der ikke er nogle få der stiller 

sig i vejen, så vi alle kan være der eller får det hele ryddet! Få lavet en 

bindende skriftlig aftale. 

 

5. Budget 2022  

Bestyrelsens forslag til budget for 2022 vedlægges.    

   

6. Valg af  

a) Formand (Allan Thomsen er på valg)  

b) Et bestyrelsesmedlem (Sophie Pagotto er på valg)  

c) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

d) Revisor 1 (Niels Mandrup er på valg)  

e) Revisorsuppleant  

 

Medlemmer, der har lyst til at bestride en post i foreningen, er meget velkomne til at kontakte 

bestyrelsen om detaljer om indholdet.    

 

10. Eventuelt  

  

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde se-

nest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes ledsaget af en økonomisk konsekvensbe-

regning for budgettet.  

 

Vel mødt  

BESTYRELSEN 


