Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst
Strandgade 3, 4000 Roskilde
http://www.dyrehaven-marielyst.dk
19. marts 2022
Referat af generalforsamling lørdag den 19. marts 2022, kl. 10.00
Sted: Super Bowling Marielyst, Marielyst Strandpark 1 4873 Væggerløse

Dagsorden:
1. Valg
a) Valg af stemmetællere, E 30 og E15 blev valgt
b) Valg af dirigent E20 Palle Lorentsen blev valgt
c) Valg af referent D05 Allan Greve blev valgt

2. Bestyrelsens beretning

bilag 1

Formanden orienterede om året jf. udsendte beretning.
E37 og E15 havde kommentar til afsnittet vedr. Fibia, at det ikke var ført
til referat i 2021.
H16 kommenterede deres store problemer med vand på vejen ved H16.
Palle E30 orienterede om, at bestyrelsen er i gang med at se på det, og
at der skal lægges 2 kubikmeter på diverse huller, hvilket H16 var tilfreds
med.
K58 fortalte også om problemer med vand på vejen i området K 52 –
K58.
K 61 fortalte om drænbrønde, hvis der er vand i drænbrønden, så kan
det være tegn på, at drænet er stoppet. Man kan evt. kontaktet Magnus
Engkær i Guldborgsund Kommune, for afhjælpning af problemet.
Beretning blev herefter godkendt.

3. Regnskab for perioden 1/1 - 31/12 – 2020

bilag 2

Formanden fremlagde regnskab, grundet fravær af kasserer
Der var kommentarer til udgifter vedr. postkasser.
E30 Palle forklarede årsagen til dette.
E15 spurte ind til pris på græsslåning på grund af den store difference,
formanden forklarede årsagen og E15 mente det burde være konteret
anderledes. Det blev taget til efterretning.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4. Forslag fra bestyrelsen
a) Budget for 2022

bilag 3

Formanden gennemgik budgettet
E15 mener at budgettet er for stramt.
E37 spurgte til muldvarpebekæmpelse og aftalt kontrol og handling
samt kontrakten.
Preben forklarede, at det var ikke muligt at få en kopi af aftalen, på
grund af opkøb af en leverandør.
E37 mente at budget til muldvarpebekæmpelse er for lille.
K67 orienterede om sikkerhed ved udlægning af gift ved muldvarpeskud, på bestemte tidspunkter af året.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen.
b.) Bestyrelsen trækker forslaget vedr. vedtægtsændringerne tilbage, og
fremlægger dem på en senere generalforsamling.
c.) Vedr. oprettelse af gruppe omkring postkasser, flyttes punktet til
punkt 5.

5. Forslag fra medlemmerne

Bilag 6

Stiller af punket vedr. muldvarper og postkasseanlæg i bilag 6 var til
stede og begrundede sine forslag, vedr. manglende indførelse i
referatet for 2021.
Der var kommentarer til punktet vedr. muldvarper fra E15, H16, D16,
H20 samt R46.
Der blev foretaget afstemning vedr. forslag om postkasseanlæg.
a) Postkasseanlægget nedtages helt eller delvist, og erstattes af et
anlæg, hvor den enkelte postkasseejer monterer og vedligeholder
sin egen postkasse.
b) Hvis a ikke vedtages, så pålægges bestyrelsen at fremsætte forslag
til udbedring af postkasseanlægget, så det ikke regner ind i
postkasserne.
A blev vedtaget med 31 stemmer for og 1 undlod at stemme.

c) Der var ingen der ville deltage i en postkassegruppe, som nævnt i
forslag c fra punkt 4.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:

a) Formand Hans-Henrik Madsen

modtager genvalg - Genvalgt

b) Bestyrelsesmedlemmer:
Palle Lorentzen

modtager genvalg - Genvalgt

John Eggers

modtager genvalg - Genvalgt

Preben Nikolajsen

modtager genvalg - Genvalgt

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
D03 stiller op
E35 stiller op

valgt (1. suppleant)
valgt (2. suppleant)

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Begge revisorer E72 og E74 modtager genvalg – Genvalgt
E15 vælges som revisor suppleant

9. Eventuelt
K65 omtalte gammel sti ved hans matrikel ???
D34 spurte ind til træer ind mod vandlandsgrundene, med henblik på at
fælde/beskære nogle af træerne.
E15 klagede over manglende opdatering af hjemmeside, med prisliste
fra Fibia, kontaktliste og at bilag bør ligge sammen med referat af
generalforsamlingen.

Dirigent

Referent

Sign. Palle Lorentsen

Allan Greve

