DOG - Den Overordnede Grundejerforening for Dybbøl – området
Repræsentantskabsmøde i DOG
Onsdag den 19. maj 2021
Til stede (Bestyrelsen):
Bo Hedegaard (formand)
Daniel Jensen (næstformand)
Jan Andersen (kasserer)
Afbud:
Jan Petersen
Mikael Vogt
Tilstede (Grundejerforeninger):
Vaskilde, HTH, Jaruplundvej, Gottorpvej, Lyrskovvej, Slesvigvej, Dannevirkevej.
Afbud:
Husby-Helligbæk
Mangler:
Mysundevej, Arnæsvej, Bønnekilde, Istedvej, Rolf Krakkes vej, Treneparken, Oversøvej/Husumvej,
Kongshøj/Bustrupvej, Slienvej, Rensborgvej.
Dybbøl, den 19.05.2021
l. Valg af dirigent.
Frede Dannevirkevej blev valgt til dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. Foreningens generelle aktiviteter
Bo berettede om hans møde med Stofa.
DOG havde modtaget en mail fra kommunen vedr. grønne områder, bestyrelsen havde svaret retur at de
omtalte områder ikke er under DOG ansvar.
Bestyrelsen kontakter kommunen vedr. nye kontaktoplysninger på efterfølgeren til Kristian fra Vej&Park.
Grundet Covid-19 har der herudover ikke været meget aktivitet i DOG bestyrelsen.
Bo oplyste at han forventer at stoppe som formand for DOG bestyrelsen i foråret 2022.
3. Godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af.
Kontingentstørrelsen ændres ikke – Godkendt.
Note - Udgifter til forsikring kan grundet police størrelse i 2021 forventes at stige yderliggere i 2022.
Budget blev Godkendt.
5. Godkendelse af indkomne ansøgninger om tilskud
Dybbøl Tennis beder om 5000,- tilskud til nyt Pickleball udstyr - Godkendt
Dybbøl Spejder ansøger om 5000,- tilskud til ny ovn. - Godkendt
6. Indkomne forslag. (FORSLAG til behandling på repræsentantskabsmødet skal være Formanden i hænde
senest d. 5. Maj 2021)
Ingen indkommende forslag.

7.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Bo Hedegaard – Genvalgt.
b. Jan Andersen – Genvalgt.
c. Jan Petersen - Genvalgt.
d. Suppleant - - - - - - - - - Steen Lauridsen – Genvalgt.
7.2 Valg af revisor.
a. Revisor - - - - - - - - - - Rasmus Frederiksen – Genvalgt.
b. Revisor suppleant - - - Peter Andersen – Genvalgt.
8. Eventuelt. (Forslag herunder kan ikke sættes til afstemning.)
Dialog vedr. grundejer på Slesvigsvej som ønsker at have 2 biler holdende på deres matrikel, kommunen
havde oplyst at det krævede en ændring i lokalplanen for området. Grundejeren har søgt om dispensationen
ved kommunen men fået afslag. Bestyrelsen opfordrer til at grundejeren kontakter formanden for hans
grundejerforening for at få ham til at tage sagen op med kommunen.
Problemer med TV-signalet på coax nettet ved enkelte grundejer på Slesvigvej, der opfodres til at kontakte
Stofa support.
Dialog om mulighed for salg af DOG antenneanlæg fremfor at bibeholde den nuværende aftale. Indtægt ved
et eventuelt salg af DOG antennenet vil skulle tilfalde medlemmer som på salgs tidspunktet er tilsluttet Stofa
Tv, bestyrelsen tager emnet op på næste bestyrelsesmøde.
Dialog vedr. ophør af tilskudsordning når DOG balance nærmer sig 100.000,- ud fra det nuværende budget
kan det forventes at fortsætte den nuværende ordning frem 2023, hvis ikke tilskuds ordningen årligt udnyttes
fuldt ud vil ordningen kunne fortsætte længere end 2023.

Ref. Daniel Jensen (Næstformand)

