
Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Dankær. 
 

Sted 

Stengårdsskolen, Kantinen. 

 

Tid 

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 19. 

 

Tilstede: 

Tilstede var beboere fra: Jarlsvej 29, og fra Sigridsvej 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 49, 

51, og 53. 

 

Dagsorden 

 

l. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af formand, kasserer og revisorer. 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af formand. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

9. Eventuelt 

 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Stig fra S28 blev valgt 

 

Ad 2 - Bestyrelsens beretning for året 2015-2016 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 3 – Aflæggelse af regnskab 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4 – Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

Der vatr ikke modtaget nogen forslag. 

 

Ad 5 – Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Der var i forhold til posten om vedligehold af de grønne områder en debat om, det afsatte beløb 

ville slå til i forhold til at købe nogen til at lave arbejdet. Det var et forslag om at afholde en grøn 

dag. I forbindelsen med indkaldelsen til den grønne dag skal der varsles om, at hvis der ikke er et 

tilstrækkeligt fremmøde, vil det blive nødvendigt, at finansiere arbejdet via et højere kontingent. 

 

Det blev besluttet, at afsætte yderligere 3.000 kr. til sociale arrangementer (vejfesten), således at det 

samlede beløb bliver 5.500 kr.  

 

Ændringerne krævede ikke ændringer af det fastsatte kontingent.  

 

Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.   

 

Ad 6 – Valg af formand 

Der skal ikke vælges en formand i år, at Jan er valg frem til 2018. 

 



Ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Daniel (S41) og Linda (S28) blev valgt til bestyrelsen.  

Lasse (S26) og Søren (S53) blev valgt som suppleanter 

 

Ad 8 – Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 

Steen (S29) og Annette (S24) blev genvalgt. 

 

Ad 9 – Eventuelt 

Kommunikation med bestyrelsen 

Der orienteret om, at foreningen har en side på Facebook. Søg efter Grundejerforeningen Dankær. 

E-mailadressen til bestyrelsen (bestyrelsen@dankaer.dk) vil komme til at fremgå på Facebooksiden. 

Bestyrelsen blev opfordret til at opdatere foreningens hjemmeside, hvilket bestyrelsen vil se på. 

 

Gadelamper på stien mellem Jarlsvej og Sigridsvej 

Et emne, der også har været orienteret om på de to foregående generalforsamlinger. Baggrunden for, 

at lamperne er blevet fjernet, blev gennemgået. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at 

undersøge muligheden for solcellelamper på stien. 

Hvis der er nogen, der har viden om solcellelamper, så må I rigtig gerne skrive til bestyrelsen på 

bestyrelsen@dankaer.dk. 

 

Vedligehold af veje og stier 

Vedligehold af veje og stier blev drøftet. Bestyrelsen oplyste i den forbindelse, at vejene er 

kommunale veje, og at det derfor er kommunen, der vedligeholder dem. Bestyrelsen opfordrer 

medlemmerne til at fejlmelde skader på vejene til kommunen. Jo flere, der fejlmelder jo bedre. 

Dette gøres bedst ved at benytte kommunens app: Tip Egedal.    

 

Spørgsmålet om, hvornår stierne skal vedligeholdes blev drøftet. Særligt blev stien mellem Jarlsvej 

og Sigridsvej nævnt. 

 

Grønne områder 

Lasse (S26) og Trevor (S30) påtog sig at stå for den grønne dag, der blev drøftet under punkt 5. De 

beboere, der bor op af foreningens grønne områder varsles i forhold til ønsker om, hvad der evt. 

skal fældes/beskæres. Herefter indkaldes der til en grøn dag. 

 

Affald på skolestien og i starten af det grønne område ved regnvandsbassinet 

Generalforsamlingen opfordres til at tage kontakt til kommunen om at få opsat skraldespande på 

stien, så brugerne har mulighed for at komme af med affald. 

(Kommunen er kontaktet den 4. juni og kommunens materielgård har siden svaret, at de ikke mener, 

at det er en kommunal opgave.) 
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