DOG - Den Overordnede Grundejerforening for Dybbøl – området
Repræsentantskabsmøde i DOG
Onsdag den 17. maj 2017
Tilstede (Bestyrelsen):
Bo Hedegaard (formand)
Daniel Jensen (næstformand)
Arne Møller (kasserer)
Best. Medlem: Jan Andersen, Jan Petersen
Suppleant: Mikael Vogt
Tilstede (Grundejerforeninger):
Mysundevej, Arnæsvej, Lyrskovvej, Gottorpvej, Dannevirkevej, Rendsborgvej, HTH, Bønnekilde,
Jaruplundvej, Husbyvej-Helligbæk, Istedvej.
Afbud: Rolf Krakkes vej,
Mangler:
Vaskilde, Slesvigvej, Treneparken, Oversøvej/Husumvej, Kongshøj/Bustrupvej, Rolf Krakkes vej, Slienvej.
Dybbøl, den 17.05.2017

Dagsorden:

l. Valg af dirigent.
Jan ( Best.medlem )

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
Der sker en del vedr. STOFA, det anbefales at holde sig løbende opdateret via STOFA hjemmeside, der ligges
også op til at tjekke og tilmelde sig deres drift informationstjenester herunder deres SMS service hvorved
grundejeren kan blive informeret ved generel fejl og nedbrud på nettet.
DOG hjemmeside er blevet flytter til ny udbyder herunder har den fået nyt layout.
Bo har sendt info ud til grundejere på Slienvej, der skal oprettes en grundejerforening inden udgang af året.
DOG har holdt møde med kommunen, men der er ikke kommet svar retur.
Det er muligt at kontakte ”Vej og Anlæg” for aftaler om fjernelse af træer og buske.
Kontakt oplysninger kan fås via Bo - DOG.
Det opfordres til at benytte kommunens App til at indberette lamper og huller i vejen ect.
DOG vil, hvis der er behov, tage en gennemgang i området sammen med kommunen.

3. Godkendelse af regnskab.
Gennemgang af regnskab af Arne.
Godkendt.

4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af:
Kontingent - uændret foreslås.
Gennemgang af budget af Arne.
Godkendt.

5. Godkendelse af indkomne ansøgninger om tilskud
•
•
•
•
•

KFM spejderne ønsker tilskud til nyt telt (5000,-) – Godkendt
Dybbøl badminton nye tælletavler (3000,-) - Godkendt
Dybbøl U14 håndboldpiger tilskud til trøjer (5000,-) - Godkendt
Grundejerforeningen Lyrskovvej ny klipper (5000,-) - Godkendt
Grundejerforeningen Jaruplundvej legeplads (5000,-) - Godkendt

6. Indkomne forslag.
Ingen indkommende forslag fra grundejerforeningerne.
Forslag fra bestyrelsen – lægger op til et arbejdsudvalg vedr. henvendelser til forskønnelse af området.
Det ligges op til at grundejerforeninger ligger sig sammen for at dele udgifterne udover tilskuddet fra DOG, det
er også muligt at komme med forslag uden for grundejerforeningens område. Indkommende forslag skal
behandles i arbejdsudvalget, det besluttes om der skal arbejdes med det indsendt forslag. Det ligges op til at
regningen for arbejdet skal deles 50/50 mellem grundejerforeningen og DOG.
Ordningen skal benyttes hvis kommunen ikke ønsker at forskønne området grundet økonomi men godt kan
godkende fjernelse af eventuelle træer eller buske.
Afstemning – ( 2 stemte for – 11 stemte imod – 1 stemte ikke ) forslag nedstemt.

7.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Bo Hedegaard – genvalgt
b. Jan Andersen - genvalgt
c. Jan Petersen - genvalgt
d. Suppleant - - - - - - - - - Per Schmidt – modtog ikke genvalg, Steen Lauridsen valgt.

7.2 Valg af revisor.
a. Revisor - - - - - - - - - - Rasmus Frederiksen – genvalgt
b. Revisor suppleant - - - Jonna Marcussen – genvalgt

8. Eventuelt.
Det bør tages op i bestyrelsen hvor langt ned penge beholdningen skal komme før fonde/tilskudsordningen skal
ophøre.
Fjernevarme er ved at skifte rør i Dybbøl.
Bo fællesantenne (15 år) April 2017 – paragraf 17 i vedtægterne vil ikke blive fjernet. Forlængelse på 5 år med
STOFA er skrevet som en allonge.

Ref. Daniel Jensen (Næstformand)

