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Udarbejdet af Mogens Laursen 

til generalforsamlingen den. 12.april 2021 

Denne generalforsamling aflyses på grund af Coronaen 

 

 



Side 1 
 

Endnu et år er gået, og det er blevet tid at gøre status.  

Året 2020 var i sandhed et anderledes år. Det begyndte som forventeligt lige indtil Covid19 indtog 

hele Danmark, ja hele verden. 

Det har derfor også sat sit præg på aktiviteterne i Dyssegårds Grundejerforening. 

 

Sct. Hansaften 2020  

Selv om vi havde planlagt hele Sct. Hans arrangementet, som vi plejer at afholde i 

Dyssegårdsparken med mange hundrede tilhørere, måtte vi i lighed med andre planlagte 

arrangementer til sidst aflyse. 

 

Banko 

Som for Sct. Hans, måtte vi også i 2020 aflyse vores populære banko for hele familien.  

 

Park og Vej 

Som vi skrev i sidste års beretning, har vi et nært samarbejde med Park og Vej. I 2020 har vi haft to 

konkrete områder i samarbejdet. Trafikken på Munkely og på Dyssegårdsvej.  

Der har i mange år været problemer med parkering på Munkely, da skiltningen har været 

mangelfuld. Det har været svært at se, hvor det er ulovligt at parkere. I dialog med beboerne og 

Dyssegaards Grundejerforening, er det lykkedes at få skiltningen opgraderet og efter en 

forsøgsperiode med særlige skilte på lygtestandere og nye stopforbudsskilte, ser det ud til at der 

er kommet en anden og bedre parkeringskultur på Munkely. Politiet har også været mere tilstede i 

forsøgsperioden. 

På Dyssegårdsvej er der ifølge Park og Vej ikke ret meget at gøre for at få hastighederne lavere, da 

målinger har vist, at hastighederne ikke giver anledning til yderligere hastighedsnedsættende 

foranstaltninger. 

 

Projekt Svanemølle Skybrudstunnel 

Dyssegaards Grundejerforening har løbende haft kontakt til Hofor og Gentofte kommune for at få 

ændret linjeføringen i Projekt Svanemølle Skybrudstunnel, men efter at vores redaktør i sidste 

nummer af DyssegaardsNyt har researchet forud for artiklen i bladet, har vi besluttet ikke at gøre 

mere for at få ændret linjeføringen. Hofor har nok længe låst sig fast på det projekt, som de har 

vist os. 

Det vil, som tidligere nævnt, betyde en voldsom aktivitet i og omkring Dyssegårdsparken. 

 

Dyssegaards Nyt 

Bladet udkommer som sædvanligt 2 gange om året. Det er der ikke ændret ved. 



Side 2 
 

 

Nyhedsbreve  

En gentagelse fra sidste års beretning: 

Alle, der har oplyst mailadresse vil få nyhedsbrevet. Det er derfor vigtigt, at I er eller 

bliver registreret i vores medlemskartotek med mailadresse. Send mail til 

kontor@dyssegaardsnyt.dk, hvis I ønsker at modtage informationer fra foreningen. 

 

Økonomien 

er fortsat meget stabil. Også i 2020 havde vi et mindre overskud, hvilket giver en egenkapital ved 

årets udgang på ca. kr. 99.000. 

Der er derfor stadig plads til at I kan komme med forslag til aktiviteter, som Dyssegaards 

Grundejerforening kan yde bidrag til. Har I en ide til et arrangement eller foredrag, må I meget 

gerne sende det til formanden. Det gælder i særlig høj grad også, hvis der er nogen, der har ideer 

til aktiviteter, som børn kan have glæde af. 

 

Hjemmeside 

Vi vil opfordre Jer til at besøge vores hjemmeside, som vi vil holde opdateret med aktuelle 

nyheder og kommende arrangementer. 

 

Guidet tur langs Renden med Dyssegaards Grundejerforening. 

Denne tur blev desværre ikke til noget, da Coronaen også forhindrede, at den kunne gennemføres. 

 

Hermed vil jeg overgive beretningen til debat i forsamlingen. 

 

29.marts 2021/ML 
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