
Referat af grf. Dankærs generalforsamling den 8. maj 2012 kl. 19.00 

Sted: Stengaardsskolen, Ølstykke. 

Til stede fra bestyrelsen: Stig - Sigridsvej 35 (formand), Jim - Sigridsvej  xx, Kai - Jarlsvej 29 og Jan – 
Sigridsvej 19.  
Afbud: Peder – Jarlsvej 25. 
 
DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent 
Stig fra Sigridsvej 35 blev valgt som dirigent, hvilket han takkede for og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.    
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  
Formand Stig kunne fortælle, at nye aftaler vedr. snerydning var forhandlet på plads og at man 
havde fået forhandlet udgiften yderligere ned i pris. Stig takkede i den forbindelse Kai for et stort 
papirarbejde.  
Jim blev takket for altid at være rigtig god til at spotte Bjørneklo på vores arealer.  
Trevor fra Sigridsvej har vi en aftale med mht. det grønne område på begge sider af stien over for 
Sigridsvej 35 og ned til Gjelstensåsen.  
Stig gjorde opmærksom på, at aftaler om eget TV-abonnemet altid er til forhandling. Et godt råd 
var derfor: ”Prøv altid at få en bedre pris hos udbyder; det er absolut muligt.” Endvidere takkede 
Stig bestyrelsen for veludført bestyrelsesarbejde i f.m. årets arbejde. 
Egedal kommune har været ude og kigge på huller i vejene. Kommunens driftsleder har sagt, at 
kommunen har repareret de værste huller. 
Kontingentet til Dankær er blevet reduceret efter vi er udtrådt af det fælles antenneanlæg.     
Der er nye opdateringer på Dankærs hjemmeside; f.eks. med nye regler vedr. snerydning og 
pasning af eget fortov.  
 

3. Aflæggelse af årsregnskab  
Årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

4. Rettidigt, indkomne forslag fra medlemmerne  
Der var ingen indkomen forslag.  
 

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent  
Budgettet blev vedtaget og der var ingen ændringer af kontingentet. Bestyrelsen forventer et lille 
plus på næste års budget.   
  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Peder – Jarlsvej 25, Kai – Jarlsvej 29 og Jan – Sigridsvej 19 blev alle genvalgt. 

 
8. Valg af suppleanter 

Sven Åge – Sigridsvej 40 og Cherie – Sigridsvej 19 blev valgt som bestyrelsessuppleanter. 
 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter  
Anette – Sigridsvej 24 og Steen – Sigridsvej 29 blev valgt som revisorer. 
 
 



 
10. Evt. 

Kai vil undersøge muligheden for at få nogle ”hunde hømhøm kasser” (ligesom de har i Gjellesten).  
Der blev spurgt, hvem der betaler for belysningen på vores egne veje. Svaret var, at det gør vi selv 
(vi betaler via Dankær kr. 1.587/år).  
Kai kunne oplyse, at vi næste år vil gentage succesen med indsamling af affald. Havde fået at vide, 
at nogle savnede sociale arrangementer.    
Mht. sociale arrangementer vil bestyrelsen efter sommerferien smide en seddel ind af brevkassen 
hos jer, hvor vi spørger om I ønsker (flere) sociale arrangementer, om I i givet fald vil være med til 
at planlægge disse, om I vil være med til at rydde op ell. lign. efter disse.   
Til sidst nævnte Jan – Sigridsvej 19, at kloakdækslerne på stien mellem Sigridsvej 17 og 19 
efterhånden  ligger så højt, at gående risikerer at falde over dem og at traktoren, der står for 
snerydningen risikerer at påkøre dem med skovlen. Bestyrelsen lovede at undersøge sagen.      

  
 
Jan – Sigridsvej 19 
Referent 
 
 
 
 


