
Referat af grf. Dankærs generalforsamling den 21. 

maj 2014 kl. 19.00 

 

Sted: Stengaardsskolen, Ølstykke. 

Til stede fra bestyrelsen: Stig - Sigridsvej 35 (formand), Jim - Sigridsvej  24, Jan – Sigridsvej 19,  
Kai – Jarlsvej 29 og Peder (kasserer) – Jarlsvej 25. 
 
Foruden bestyrelsen mødte 4 personer frem. Mere herom længere nede i referatet! 
 
DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent 
Stiig fra Sigridsvej 28 blev valgt som dirigent, hvilket han takkede for og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.    
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  
Formanden aflagde bestyrelsens beretning (allerede uddelt sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen). Beretningen gav ikke anledning til nogen spørgsmål og blev 

godkendt. Formanden meddelte derefter, at han grundet flytning fra grf. Dankær i en 

meget nær fremtid kommer til at trække sig som formand og medlem af bestyrelsen.     

3. Aflæggelse af årsregnskab  
Peder (vores kasserer) fremlagde årsregnskabet og konstaterede, at vores likviditet er sund 
og at grundejerforeningen har en sund økonomi. Han oplyste, at kontingentet til 
Parcelhusejernes Landsforening (kr. 6.410,-) er inkl. bestyrelsesansvarsforsikring.  
Årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

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

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent  
Budgettet blev vedtaget og der var ingen ændringer af kontingentet. Alle regninger i 
forbindelse med træbeskæring og oprydning efter træbeskæring, m.v. ved regnvands-
bassinet er dog (pr. 21/5) endnu ikke modtaget. 
  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der skulle vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, da både Jan og Kai var på valg og ingen af 
dem ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Da der desværre var for få fremmødte og der 
blandt de fremmødte ikke var interesse for at opstille til bestyrelsen, var det ikke muligt at 
danne en ny bestyrelse bestående af 5 personer. Denne situation medfører, at den 
resterende bestyrelse jf. grundejerforeningens vedtægter §13 og §23 (som kan og bør 
læses på http://www.dankaer.dk/dokumenter.html) vil indkalde til en ekstraordinær 

http://www.dankaer.dk/dokumenter.html


generalforsamling i august efterfulgt af yderligere en ekstraordinær generalforsamling i 
umiddelbar forlængelse af den første. Under denne må enten vælges to til tre nye 
bestyrelsesmedlemmer eller tages en beslutning om grf. Dankærs videre skæbne!    

 
7. Valg af suppleanter 

Udgik på grund af udfaldet af pkt. 6. 
 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter  
Udgik på grund af udfaldet af pkt. 6. 
 

9. Evt. 
10. Udgik principielt på grund af udfaldet af pkt. 6, men der blev løseligt talt lidt om opstilling af 

240 liters hundelortespande og udgifter til indkøb af disse. Nye koster kr. 1.250/stk og 
brugte kr. 625/stk.    

 
Jan – Sigridsvej 19 
Referent 

 
 
 
 

  



Referat af GF Dankærs ekstraordinære generalforsamling den 8. dec. 2014 kl. 

19.00 på Stengårdsskolen. 

Forsamlingen havde 14 fremmødte. 

Dagsordenen havde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af formand. 

3. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. 

4. Valg af to suppleanter. 

5. Eventuelt. 

Ad.1  

I den tidligere formand, Stig Skotner’s, fravær bød kasseren, Peder Pilgaard velkommen til den 

ekstraordinære generalforsamling og foreslog Stiig Christensen valgt som dirigent. Stiig Christensen 

blev valgt og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

Ad.2 

Som ny formand blev Jan Falk, Sigridsvej 31, valgt for perioden frem til generalforsamlingen i 2016. 

Ad 3. 

Til de to ledige pladser i bestyrelsen valgtes Ole Westphalen, Sigridsvej 51 og Trevor Judge, 

Sigridsvej 30. Begge for perioden frem til generalforsamlingen i 2016. 

Ad 4. 

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Marianne Eskildsen, Sigridsvej 32 og Anders Mellerup, 

Sigridsvej 49. 

Ad. 5. 

Der blev rejst spørgsmål, om man havde planer om at etablere en legeplads på det grønne område. 

Stiig Christen svarede, At en sådan havde grundejerforeningen haft, men den blev sløjfet for en del 

år siden, da den dels efterhånden var faldefærdig, og dels ikke blev brugt ret meget, da den lå isoleret 

og for tæt på Krogholmvej. 

Forskellige forslag til sociale arrangementer blev foreslået og positivt modtaget af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45 

 

Stiig Christensen   Peder Pilgaard 

Dirigent    Referent 


