GRUNDEJERFORENINGEN DANSBORG VILLABY

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DATO:
STED:
REFERAT AF:
DELTAGERE:

18. februar 2020
Hos Knud Sørensen
Knud Sørensen
Flemming Petersen
Knud Sørensen
Simon Astley

FRAVÆRENDE: Lisa Sørensen (fraflyttet), Line Smollerup (fratrådt) + suppleanterne Kim
Andersson (fraflyttet) og Janus Joensen (udtrådt).

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. november 2019
3. Meddelelser
4. Økonomi ved kassererens
5. Ny byplan – herunder byggeri Stillidsvej 2
6. Generalforsamling marts 2020
- de ydre rammer
- beretning
- hvem gør hvad
- valg til bestyrelsen
- budgetforslag
7. Eventuelt
Ad 1 og 2. Dagsorden og referat
Begge godkendtes i foreliggende form.
3. Meddelelser
Knud oplyste, at Line den 28. januar har sendt følgende mail:
Jeg må desværre melde mig ud af bestyrelsen, jeg har for mange udfordringer i min hverdag til at
kunne byde ind med noget her. Så næste generalforsamling skal der vælges ny formand.
Bestyrelsen tog Lines mail til efterretning. Bestyrelsen består herefter af de tre deltagere i mødet.
4. Økonomi ved kassereren
Knud gennemgik det reviderede årsregnskab, som viser et underskud på 3373 kroner.
5. Ny byplan – herunder byggeri Stillidsvej 2
Den ny lokalplan er udarbejdet og behandles i kommunalbestyrelsen den 25. februar. I indstillingen
står, at formålet med lokalplanen primært er at imødekomme nutidens behov for større boliger.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 30 i op til to fulde etager. Der skal være levende
hegn eller lavt stakit. Dog kan der ved større støjbelastede veje tillades supplerende faste hegn.
Såfremt forslaget godkendes af kommunalbestyrelsen bliver der en høringsrunde i perioden 6. marts
– 3. april d.å. Endvidere holdes et borgermøde om sagen.

Vi vil søge kontakt til grundejerforeningerne Svendebjerggaard og Hvidovregaard for at udarbejde
et fælles høringssvar.
Der er usikkerhed om, hvad der skal ske med de nuværende servitutter hvis lokalplanen vedtages.
Der var ikke nyt om byggeriet på Stillidsvej 2.
6. Generalforsamling marts 2020.
Generalforsamlingen holdes søndag den 15. marts på Restaurant Halveg i Frihedens Idrætscenter
med brunch klokken 10 og selve generalforsamlingen fra klokken 11.
Knud aftaler nærmere med restauranten. Endvidere laver han indkaldelse, som udsendes til
bestyrelsens godkendelse, inden han sender den på mail til dem, vi har adresse på og omdeler den til
øvrige medlemmer.
Endvidere skriver han det drøftede udkastet til bestyrelsens beretning færdig og udsender det til
bestyrelsen. Flemming aflægger beretningen på generalforsamlingen.
Flemming orienteres når udsendelse er sket, så regnskab og indkaldelse kan lægges på vores
hjemmeside og evt. facebook.
Dennis Berthou foreslås som dirigent på generalforsamlingen.
Flemming er villig til at stille op til formandsvalget. Der mangler herefter 2 bestyrelsesmedlemmer
og to suppleanter. Simon og Knud genopstiller.
Ud fra kassererens budgetforslag for 2020 blev der udarbejdet et forslag, der bl.a. indeholder en
post på 30.000 kroner til afholdelse af jubilæumsfest. Forslaget udsendes sammen med indkaldelsen
7. Eventuelt.
Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen.

