
Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst 
Den 28 januar 2023 

 Referat af bestyrelsesmøde 

Tid: Lørdag den 28. januar 2023 kl. 10,00 
Sted: Hos Tina 
Deltagere: Hans Henrik, Preben, Henning, Palle, Tina og Carsten 
Dagsorden 

Pkt. Emne Konklusion

1 Konstituering af bestyrelsen idet 
Allan Greve er udtrådt af 
bestyrelsen og suppleant er indtrådt

Allan trækker sig grundet sygdom og Preben sig grundet 
rejseaktivitet. Således indtræder begge suppleanter i 
besytelsen. Carsten overtager Allan’s forpligtelser og posten 
som næstformand, mens Flemming overtager efter Preben.

2 Godkendelse af seneste referat Forslag til ændringer - Ellers godkendt.

3 Formanden orienterer om evt. 
hændelser siden sidste møde.

Intet nyt.

4 Kassereren fremlægger og 
gennemgår driftsregnskab og status. 
For 2022 

Budget og regnskab godkendt



5 Erik Christiansen E15 
Som I ved har jeg gennem mange år 
været kritisk mht. opdateringen af 
foreningens hjemmeside. 
  
På seneste generalforsamling gjorde 
jeg også opmærksom på problemet. 
– se referatet under eventuelt. 
Og der er tilsyneladensde stadig 
ikke sket noget. 
  
1) Prisblad fra Fibia er nu helt 
forsvundet! – og kanal/frekvens 
oversigt er ligeledes væk, selv om 
der på hjemmesiden: Information/ 
TV-programmer er angivet at den 
findes på forsiden! 
  
2) Kontaktlisten bør opdateres med 
korrekte navne (den aktuelle er fra 
oktober 2020)! 
  
3) Referatet fra 
generalforsamlingen bør indeholde 
div. bilag! – se f.eks. hvordan det 
blev gjort i referatet fra gen. fors. 
2018. 
  
4) Referat af best.møde den 19. 
marts 2022 kan ikke åbnes!? – alle 
andre referatet kan godt åbnes (- så 
det er vist ikke min Pc-er, der er 
problemet). 
  

Web Master er en del af bestyrelsen og har job ved siden af. 
Såfremt hyppigheden af opdatering ønskes forbedret foreslås 
det at afsætte penge i regnskabet til lønnet konsulent. 
Det foreslås Erik at komme med forslag til 
generalforsamlingen såfremt dette ønskes. 

Ja- Bestyrelsen og Fibia ønsker ikke aftaler der er indgået i 
fortrolighed offentliggøres. 
De relevante data forefindes på Fibia’s hjemmeside 

Er opdateret - Og opdateres løbende. 

Nej - De er allerede udsendt med indbydelsen og på 
hjemmesiden. Bestyrelsen er ikke babysittere 

Referatet er lagt ud ud formatet Pages. Det lægges for 
eftertiden ud som PDF fil. Så de fleste kan åbne det



6 Henvendelse fra Erik Christiansen 
E15 
Vedr.: Ny kontrakt med Fibia 
gældende fra 15.09.2022 
Det er for mig noget uklart, hvad 
der sker omkring den kollektive 
aftale med Fibia. 
Den 19/7 udsendte John Eggers en 
mail med vedhæftet: Ny kontrakt 
med Fibia gældende fra 
15.09.2022. 
Det blev oplyst, at der fra den 15/9 
for den lille TV-pakke pr måned er 
indbetalt 99 kr gennem 
kontingentet og de resterende 110 
kr ville blive opkrævet af Fibia. 
Hvad er formålet / begrundelsen 
for, at der nu skal indbetales til 2 
steder?? 
I brevet er angivet, at der således er 
betalt 385 kr for meget, men som 
tilbagebetales i forbindelse 
med kontingentet 2023. – Jeg går 
ud fra, at 385 kr er beregnet som 
3,5 mdr. á 110 kr (til Fibia i 
2022), men foreløbig ser det ud til, 
at det kun er 3 mdr. á 110 kr = 330 
kr. – Er det ikke en fejl i 
brevet?? 
Jeg modtog opkrævning fra Fibia 
for oktober måned på 110 kr + 
regningsgebyr på 49 kr, - i alt 159 
kr. Den blev betalt, men jeg skyndte 
mig at tilmelde betalingen til 
betalingsservice i forventning 
om, at der i fremtiden ikke blev 
pålagt et et regningsgebyr på 49 kr. 
– Men nu har jeg via 
betalingsservice igen fået en 
opkrævning pr 1. november på 159 
kr!! 
- Det er da helt urimeligt, at der 
hver måned bliver pålagt et gebyr 
på 49 kr. –Det vil sige at Fibia 
opkræver et gebyr på i alt 31.752 kr 
i 2022 for 216 medlemmer á 49 kr i 
3 mdr. 
- Hvad vil bestyrelsen gøre ved 
dette problem? – og det havde vel 
været meget mere rimeligt, hvis 
grundejerforeningen havde betalt 
det totale beløb til Fibia, som de 
216 medlemmer allerede har 
betalt via kontingentet i 2022, - 

‘ 

Lovliggørelse af kontrakt. 

Det ser rigtigt ud - Bestyrelsen undersøger med Fibia 

Generalforsamlingen har vedtaget at den enkelte grundejer 
selv udreder dette med Fibia. 

Som tidligere nævnt er dette et emne mellem Fabia og den 
enkelte grundejer.



Referent:  

John Eggers

7  Generalforsamling 
Dato: 11. marts 2023 
Sted: Oldfruen 
Genvalg/nyvalg 
På valg i år. 
Allan Greve/suppleant 
Tina Bering 
Henning Sørensen 

Kl. 10.00 
Ja 
Allan og Preben genopstiller ikke - Suppleanter vælges ind 
og nye suppleanter søges. 
Tina og Henning genopstiller.

8  Status på beskæring af træer i 
randbeplantning og fællesarealer 
(Carsten, John og Hans-Henrik)

Bestyrelsen orienteret om udvikling, gennemgang med 
Hedeselskabet i det berørte område. Nødvendig forberedelse 
til forelæggelse på generalforsamlingen.

9 Eventuelt D32: har noteret fælder på sin grund! - Det har intet med 
bestyrelsen at gøre.


