
 
 

 

Referat fra generalforsamling d. 14.03.2022 i Dyssegårdskirkens mødesal 

 

Referent: Marianne Sørensen 

 

        

1. Valg af dirigent 

  Jørgen Løkke blev valgt som dirigent. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår 

    Formanden, Mogens Laursen, aflagde beretning. Denne kan læses på vores hjemmeside, 

    https://dyssegaardsgrundejerforening.dk/memberportal/frontpage/page/1253 

    Der blev stillet spørgsmål om grundejerforeningens rolle i udrulningen af fjernvarme, og  

    formanden henviste til https://ggfjernvarme.dk/ 

    Beretningen blev godkendt.  

 

3. Regnskab 

Jørgen Løkke gennemgik det reviderede regnskab for 2021 og forslag til budget for 2022. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 130/pr. år, per husstand. 

Forsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Valg i henhold til vedtægternes § 9 

Jens Jørgen Kjer, Mette Koch Jensen og Karen Thobo blev genvalgt til bestyrelsen for to år. 

Signe Nørmose, Jørgen Løkke og Marianne Sørensen blev valgt til bestyrelsen for et år.  

 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Sven Ljungberg blev genvalgt som revisor for et år.  

Trine Degenkolv Andersen* blev valgt som revisorsuppleant for et år. 

*) Trine Andersen kunne ikke være tilstede, men havde indsendt sit kandidatur. 

 

 

6. Behandling af rettidigt indkomne forslag 

Christoffer & Vivi Lambert, Dyssegårdsvej 6, havde indsendt et forslag om, at 

grundejerforeningen går i dialog med Gentofte Kommune om at få forbedret færdslen for 

børnene på Dyssegårdsvej og de omkringliggende veje. 

Formanden informerede om, at grundejerforeningen allerede er i tæt dialog med kommunen, 

men at svaret hidtil har været, at grundejerne selv må betale for eventuelle foranstaltninger, 

såsom vejbump eller skilte. Der var en livlig debat i salen, som mundede ud i, at 

grundejerforeningen vil undersøge, om det er muligt at få sænket farten til 40 km i timen på 

nærmere udvalgte strækninger med henvisning til kommunens miljøpolitik, hvor man ønsker at 

nedsætte vejstøj v.h.a. lavere hastighed. 

Forslaget ligger i sin helhed på Facebook-gruppen ”Naboer i Dyssegård og omegn”. 

 

7. Eventuelt 

Signe Nørmose ville gerne høre, om der var interesse blandt grundejerforeningens medlemmer 

https://dyssegaardsgrundejerforening.dk/memberportal/frontpage/page/1253
https://ggfjernvarme.dk/


for et Høstarrangement: Et arrangement for børn og voksne til at lære naboerne lidt bedre at 

kende og måske blive inspireret til nye fællesskaber. 

Arrangementet skulle finde sted en lørdag eller søndag i slutningen af august/begyndelsen af 

september. 

Det kræver en gruppe frivillige, der kan hjælpe til. Alt efter hvor mange, der vil hjælpe, kan det 

laves stort eller småt. Forslag til aktiviteter kunne være: 

 

- Konkurrencer om de bedste/største: Kager, marmelade, honning, grøntsager, hjemmebryg 

(vin, øl, saft, snaps) 

- Musik/dans 

        -  Kommunens bæredygtighedscykelvogn med informationsmateriale 

        -  Diverse små konkurrencer, f.eks. ’slå søm i’, hønseskidnings-bingo m.v. 

        En interesseret deltager meldte sig, og Signe skriver ud på Dyssegård Facebook-gruppen og  

        hører, om der er andre, der vil være med. 

 

 

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for en god debat.  

 

Efter mødet var der et indlæg fra Gitte Larsen Dalskov fra ”Gentofte Fri For Tyveri” og  

Bent Nikolajsen fra ”Bo Trygt”, hvor de fortalte om, hvad man som boligejer kan gøre for at 

mindske indbrud, både i sit eget hjem og i nabolaget som sådan. 


