
 

 

Referat af generalforsamling 
Torsdag den 9. marts 2017 kl. 18.30. 
i Dalby Præstegård Gl. Tved 23 A. 

 
 
Der var fint fremmøde til årets generalforsamling, 59 medlemmer af grundejerforeningen 
var mødt op. 
 
Bestyrelsen var repræsenteret med: 
Steen Kaiser, Lars Mernild, Berit Wolmar, Claus Bo Petersen og Dorthe L. Hartung. 
 

1. Valg af dirigent. 
Niels C. Pedersen blev valgt, og han indledte med at konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.  
 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden. 
Beretningen blev godkendt.  
Dog et spørgsmål til hvornår haveaffald hentes efter påske, hvilket er tirsdag den 
18. april 2017. 
 

3. Det reviderede regnskab og budget for indeværende år blev forelagt til 
godkendelse. 
Regnskab: overskud på 18.714,- kr. 
Regnskab godkendt. 
Budget godkendt:  
Dog et spørgsmål til hvor mange hustande der er medlemmer, hvilket er alle på nær 
3 hustande. 
 

4. Indkomne forslag: 
 
Vejbump. 

Forslaget blev fremlagt af Elin Sundgaard. Forslaget skabte god dialog omkring 

bump, udformning af bump, chikaner og hvide striber, så bilisterne holder deres 

bane og sænker hastigheden. Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre med 

det.  

 

Stier i skoven.  

Forslaget blev fremlagt af Henning Ahrendtsen. Henning Ahrendtsen har henvendt 

sig til kommunen, hvor han fik at vide, at hvis flere henvendte sig, ville de tage det 

op. Det blev besluttet, at bestyrelsen tager kontakt til kommunen, om det er muligt 

at skære træerne op. 

Efter dialog med kommunen, bliver træerne fjernet, så stranden atter kan passeres.  

 

 

 



 

 

 
5. Fastlæggelse af kontingent. 

Kontingentet fastholdes som hidtil 375 kr. pr. år, og opkræves fortsat af Ewii via 
forbrugsopkrævningen månedligt. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Steen Kaiser er genvalgt 
Fie Starkner blev valgt 
 

7. Valg af suppleant. 
Joan Bjerre blev valgt (1 år)  
Pia Bruhn blev genvalgt. 
 

8. Valg af revisorer. 
Genvalg af Bo Michaelsen og Kirsten Lind 
 

9. Valg af revisorsuppleant. 
Genvalg af Henry L. Pedersen 

 
10. Eventuelt. 

Drøftelse af ny motorvejsafkørsel ved Vonsild, som bliver koblet på ved 
Skamlingvejen. Desuden bliver denne afkørsel med stor sandsynlighed mærket 
med ”Havn” og dermed kommer den tunge trafik, der skal til havnen sydfra, til at 
køre via Skamlingvejen. Der er et beboermøde i Dalbyhus (hallen) d. 30. marts kl. 
19 omkring dette. 
 
Drøftelse af lyskrydset som ikke fungerer optimalt. Fie Starkner kunne i den 
forbindelse oplyse, at hun havde fået at vide, at der var kommet ny styring og det 
var meningen, at krydsene skulle køre uafhængig af hinanden. 
 
Drøftelse af vandseparering. Det blev forslået, at husstandene kunne gå sammen i 
en ”fælles entreprise”, hvilket lød som et godt forslag. Bestyrelsen arbejder videre 
med det.  

 
 
Ref. Dorthe L. Hartung 
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