
Referat  Dato: 16/05-2022 

Referat af ordinær generalforsamling i Dankær grundejerforening torsdag d. 12 maj. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om de forløbne år. 

3. Aflæggelse af regnskab 

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 

Referat 

1. Jan Falk (tidligere formand) 

 

2. Den nye bestyrelse overtager forhandling med firmaet der var ansvarlig for fældning af træer 

mellem Sigridsvej 36 og 38. 

 

 

3. Der har engang været en ”gentleman” aftale med Gjelstensåsen om fordeling af betaling for 

græsslåning på området ved regnvandsbassinet. Denne aftale er ikke længere gældende og Dankær 

ejerforening afholder derfor selv udgifterne til den grønne vedligeholdelse af området. 

 

4. Ingen forslag 

 

5. Der er i budgettet afsat 5.000 DKK til afholdelse af sommerfest og fastelavn. Ingen fra det gamle 

festudvalg var til stede så det kunne ikke bekræftes om der planlægges sommerfest. Der opfordres 

til koordination vedr. festudvalg på facebook gruppen. 

 

6. Lasse fra Sigridsvej 26 er blevet valgt til formand i perioden 2022-2024. 

 

7. Føgende grundejere er valgt ind i bestyrelsen 

Annette Sigridsvej 24 

Morten Sigridsvej 20 

Daniel Sigridsvej 41 

Laila Jarlsvej 33 

 

8. Følgende grundejere er valgt som revisorer 

Peder Jarlsvej 25 

Jan Sigridsvej 31 

 

9. Der er et grønt område mellem Jarlsvej og Gjelsten som ikke bliver passet. Det er til stor gene for 

grundejer på Jarlsvej 33 hvor det vokser ind over hækken. Den nye bestyrelse tager kontakt til GF 

Gjellesten mhp. at finde en løsning på problemet. 



Referat  Dato: 16/05-2022 

Fra den nye bestyrelse 

Efter den ordinære generalforsamling blev der holdt et kort bestyrelsesmøde hvor føgende emner blev 

diskuteret. 

1. Afholdelse af første regulære bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 16 juni. Hvis der er forslag til 

bestyrelsens arbejde fremad bedes disse indsendes til bestyrelsen@dankaer.dk senest onsdag d. 15 

juni. 

2. Den nye bestyrelse vil arbejde på at udføre 2 årshjul henover de næste måneder for at strømline 

foreningens drift. 

a. Der skal laves et årshjul for bestyrelsens arbejde således overdragelse i fremtiden bliver 

nemmere. 

b. Der skal laves et ”grønt” årshjul for plejen af vores grønne områder og stier herunder 

snerydning. Det er bestyrelsen holdning at vi kan og bør gøre mere for biodiversiteten bl.a. 

på vores grønne område omkring regnvandsbassinet. Derfor vil bestyrelsen udarbejde et 

forslag til anlæg og fremtidig pleje af vores grønne områder. Det er tanken at vi i sidste 

ende skal indhente 3-4 tilbud på at få anlagt det besluttede samt vedligeholde det jf. 

årshjulet. Hvis der er forslag til hvordan vi kan udnytte vores grønne områder til at fremme 

fællesskab eller biodiversitet er de meget velkomne på bestyrelsen@dankaer.dk.  

Udover de grønne områder er vores private stier ved at være nedslidte og der bør tænkes 

ny asfalt ind i en 5 årsplan for foreningens udgifter. 

c. Der skal udformes et velkomstbrev til ny indflyttede i foreningen med praktisk information. 

Laila starter et udkast der kan diskuteres på bestyrelsesmødet. 

d. I vinters var snerydningen på Sigridsvej mangelfuld hvilket resulterede i en regulær 

skøjtebane. Bestyrelsen kontakter kommunen i forhold til problemet da det er offentlig vej. 

 

mailto:bestyrelsen@dankaer.dk

