DOG - Den Overordnede Grundejerforening for Dybbøl – området
Repræsentantskabsmøde i DOG
Onsdag den 13. maj 2020
Til stede (Bestyrelsen):
Bo Hedegaard (formand)
Daniel Jensen (næstformand)
Jan Andersen (kasserer)
Jan Petersen
Mikael Vogt
Tilstede (Grundejerforeninger):
HTH, Jaruplundvej, Gottorpvej, Husby-Helligbæk, Dannevirkevej, Rensborgvej.
Afbud:
Mangler:
Mysundevej, Arnæsvej, Lyrskovvej, Bønnekilde, Istedvej, Rolf Krakkes vej, Vaskilde, Slesvigvej,
Treneparken, Oversøvej/Husumvej, Kongshøj/Bustrupvej, Slienvej.

Dybbøl, den 13.05.2020

Dagsorden:

l. Valg af dirigent. (Jan blev valgt)
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
Bestyrelsen har været i dialog med STOFA grundet manglende betaling for 2019 og 2020. Derudover har der
været afholdt møde med vores nye kontaktperson vedr. vores aftale med STOFA herunder eventuelle ændringer
til aftalen herudover deltog Bo og Mikael fra bestyrelsen til STOFA årlige julearrangement.
Bestyrelsen havde været rundt i området og vurderingen var at det ikke var nødvendigt at indkalde kommunen til
en gennemgang dette år.

3. Godkendelse af regnskab.
Gennemgang af regnskab af Jan Andersen.
Godkendt.
Grundejerforeningerne vil fremover ikke længere modtage Girokort til betaling af DOG kontingent, bestyrelsen
vil i stedet fremover sende et brev ud til grundejerforeningerne med oplysninger om betaling af kontingent (100,pr. 10 husstande).

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

5. Godkendelse af indkomne ansøgninger om tilskud
Tilskud til nyt legetårn ved Dybbøl skolen – Godkendt.

6. Indkomne forslag.
Ingen forslag.

7.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Daniel Jensen (Genvalgt)
b. Mikael Vogt (Genvalgt)
c. Suppleant - - - - - - - - - Jens Thaysen

7.2 Valg af revisor.
a. Revisor - - - - - - - - - - Frede Jensen (Genvalgt)
b. Revisor suppleant - - - Peter Andersen (Genvalgt)

8. Eventuelt.
Bestyrelsen har modtaget materiale vedrørende AED hjertestarter kit samt kursus i brug, skulle dette have
interesse for den enkelte grundejerforening kan bestyrelsen kontaktes med ønske om fremsendelse af materialet.

Ref. Daniel Jensen (Næstformand)

