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Til stede:
Hollingstedvej-Trenevej-Hedebyvej, Bønnekilde, Treneparken, HusbyvejHelligbæk, Istedvej, Arnæsvej, Gottorpvej, Dannevirkevej, Rendsborgvej
Pkt. 1

Valg af Dirigent
Mikael Vogt blev valgt. Dagsorden blev gennemgået.

Pkt. 2

Aflæggelse af beretning for det forløbne år
Idét det kører godt i området, har der ikke været behov for en
gennemgang med kommunen. Der opfordres dog fortsat til at holde
DOG orienteret når der sker noget mellem lokalforeningerne og
kommunen, så DOG kan sikre at alle får samme service.
I det forgangne år har der ikke været nogen større aktiviteter i området
eller i DOG generelt.

Pkt. 3

Godkendelse af regnskab
Regnskab 2018 blev gennemgået og godkendt som det foreligger. Årets
resultat er -12.367,29, hvilket er et mindre underskud end forventet.
Dette kan henføres til at der i Budget 2020 var afsat midler til et forslag
som ikke blev godkendt, og dermed var der ingen udgifter hertil.

Pkt. 4

Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

Budget 2020 blev gennemgået. Der forventes et resultat på -41.650 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
Der var ingen indkomne ansøgninger.

Pkt. 6

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 7.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bo Hedegaard, Jan Andersen og Jan Petersen modtog genvalg til
bestyrelsen. Alle blev valgt.
Steen Lauridsen blev genvalgt som suppleant

Pkt. 7.2 Valg af revisor
Rasmus Frederiksen blev genvalgt som revisor. Peter Andersen blev
valgt til ny revisorsuppleant i stedet for Jonna Marcussen

Pkt. 8

Eventuelt
Det blev diskuteret hvorvidt der fortsat er områder, hvor kaniner er et
problem. Generelt var det opfattelsen at problemet ikke er så stort som
det var engang.
Det blev gennemgået hvilke områder der fortsat oplever problemer med
dræning af regnvand. Der har været en fornuftig dialog med kommunen
om dette.

Mht. byggesager der gives med dispensationer fra kommunens side, så
blev det drøftet hvordan det sikres at der tages lige stort hensyn til alle
beboere i området. Det blev desuden påpeget, at for mange
dispensationer kan give uventede problemer fx i form af for snæver
passage på veje, hvor der er givet flere tilladelser til opførelse af
bygninger tæt på skel.
Endeligt blev det endnu engang diskuteret, hvilket serviceniveau man
kan forvente fra kommunens side, mht. vedligeholdelse af de grønne
arealer. Det er gentagne gange fra kommunens side blevet påpeget, at
man kun udfører den vedligeholdelse man er forpligtet til – ikke mere.
Har man som beboer særlige forespørgsler som ligger udover
kommunens forpligtelser, kan der søges tilladelse til at udføre arbejdet
for egen regning. Kontaktperson hos Sønderborg Kommune er Kristian
Nordstrøm.

