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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

ONSDAG D. 23-05-2018 KL. 20.00 

SPEJDERHYTTEN, VASKILDE 
 

 

Til stede: 

Hollingstedvej-Trenevej-Hedebyvej, Bønnekilde, Treneparken, Husbyvej-

Helligbæk, Istedvej, Mysundevej, Arnæsvej, Lyrskovvej, Gottorpvej, 

Dannevirkevej, Rendsborgvej 
 

 

Pkt. 1 Valg af Dirigent 

 - Jan Petersen blev valgt. Dagsorden blev gennemgået. 

 

 

Pkt. 2 Aflæggelse af beretning for det forløbne år 

- DOG har fået ny kasserer, Jan Andersen, idét den tidligere kasserer 

Arne Møller er fraflyttet området. 

 

 DOG har fået ny kontaktperson/kundeansvarlig hos Stofa, Carsten 

Haun Larsen. 

 

 Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med retningslinjer for foreningens 

likviditet, som skal indgå i en ny forretningsorden. Det har resulteret i 

et forslag til en ny §8 i forretningsordenen, som hedder at 

tilskudsordningen til foreninger stopper, når egenkapitalen kommer 

under 100.00 kr, samt at kontingentet hæves til normalt niveau, når 

egenkapitalen kommer under 50.000 kr. Herudover tilføjes en 

bemærkning om at formandsmøder i DOG kun afholdes efter behov. 

Dette blev besluttet for nogle år tilbage, men har hidtil ikke været 

nævnt i forretningsordenen. 

 

 

Pkt. 3 Godkendelse af regnskab 

 



- Regnskab 2017 blev gennemgået og godkendt. Årets resultat lander 

på -21.572 kr., som er på niveau med forventningerne. 

 

 

Pkt. 4 Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 

 

- Budget 2019 blev gennemgået. Der forventes et resultat på -41.200 kr. 

 

Det blev foreslået at kontingentet bibeholdes på 100 kr. pr. påbegyndte 

10 medlemmer i lokalforeningen 

 

Begge dele blev godkendt. 

 

 

Pkt. 5 Godkendelse af indkomne ansøgninger om tilskud 

 

- Følgende tilskudsansøgninger blev godkendt af bestyrelsen til 

afstemning på repræsentantskabsmødet: 

 

- Dybbøl Fodbold søger om tilskud til nye mål. Bestyrelsen foreslog 

et tilskud på 5.000 kr. Dette blev godkendt. 

 

- Grundejerforeningen Istedvej søger om tilskud til ny legeplads. 

Bestyrelsen foreslog et tilskud på 5.000 kr. Dette blev godkendt. 

 

Pkt. 6 Indkomne forslag 

 

- Grundejerforeningen Lyrskovvej foreslår at DOG’s tilskudsordning 

fremover kun skal give tilskud til såkaldte fritidsforeninger. Som et 

resultat heraf kan der fremover ikke gives tilskud til 

grundejerforeninger. 14 stemte for, 2 stemte imod – forslaget blev 

dermed vedtaget. 

 

Pkt. 7.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

- Daniel Jensen og Mikael Vogt var på valg til bestyrelsen. Begge blev 

genvalgt. 

 

Martin Bromann (Treneparken) blev valgt som suppleant. 

 

Pkt. 7.2 Valg af revisor 

 



- Frede Jensen blev genvalgt som revisor og Jonna Marcussen blev 

genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Pkt. 8 Sammenlægning af foreninger – Udfordringer og muligheder 

 

- Bønnekilde har udfordringer med at få bestyrelsesposterne besat. 

Der har været tale om evt. at nedlægge foreningen eller at slå sig 

sammen med en anden forening. Mulighederne blev diskuteret, og 

det blev slået fast at der reelt kun er to muligheder i situationer som 

denne: 

 

1) At slå sig sammen med en anden forening. Man vil kunne 

fortsætte med samme vedtægter osv, men blot ”dele” 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

2) Man kan lade DOG overtage administrationen af foreningen. 

Dermed varetager DOG de administrative opgaver i foreningen 

og har også beføjelse til at hæve kontingentet for at dække 

eventuelle meromkostninger forbundet med administrationen. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

 

- Der blev gennemgået et tilbud fra virksomheden ”Boligejerne”, 

som tilbyder juridisk rådgivning mv., til den enkelte husstand. Prisen 

var ganske høj, og der blev ikke givet udtryk for nogen interesse i 

tilbuddet. 

 

Der blev drøftet eventuelle konsekvenser for grundejerforeningerne, i 

forbindelse med den nye persondataforordning. Det blev blandt andet 

påpeget at Digitaliseringsstyrelsen har udgivet en guideline der kan 

forklare reglerne yderligere. 

 

Der blev snakket om udfordringerne med forhøjet grundvand i 

området. Dette er et problem der har været kendt i mange år, og der 

lader ikke til at være nogen løsning i sigte. Den enkelte husstand eller 

forening opfordredes til at kontakte kommunen ved konkrete 

problemstillinger. Kontaktpersonen ved Sønderborg Kommune er 

Kristian Nordstrøm. 


