
 
 
 
 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Gottorpvej 
 

onsdag d. 27. marts 2019 kl. 20.00 - Gottorpvej 9 
 

 
 
 

 
Dybbøl d. 2. april 2019 

Referat: 
 

1) Valg af dirigent 
OK 
 

2) Formandens beretning 
Der blev afholdt en arbejdsweekend, hvor frivillige var med til at rydde buske på 
fællesområdet. Derudover har Bjarnes Have & Anlæg fjernet og beskåret nogle 
buskadser. Derudover har der ikke været aktiviteter i det forgange år. 
 

3) Regnskab 2018 
Regnskabet blev gennemgået. Bilaget er tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 
 

4) Budget og medlemskontingent 2019 
Budget 2019 blev godkendt med et uændret medlemskontingent på 750 kr. pr. 
husstand. Bilaget er tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 
 

5) Valg til bestyrelsen 
Jan Bonefeld Andersen G9 og Linda Feilberg Lauritsen G8 blev genvalgt. 
 
Bestyrelsen fungerer indtil videre uden en egentlig formand. 
 

6) Indkomne forslag 
a. Sommerfest 

Det blev blandt de fremmødte vurderet, at der ikke umiddelbart er stemning 
for en sommerfest i 2019. 
  

b. Opgaver til kommunen (asfalt og omkringliggende træer/buske) 
Det blev besluttet, at foreningen skal udarbejde en samlet liste over ønsker 
og mangler vedr. vedligeholdelsen af kommunens del af området, som 
herefter afleveres til Sønderborg Kommune. Det kan dreje sig om fx huller i 
vejen, store træer mv. 
 
OBS: Har du noget du gerne vil have med på listen, så send det til 
janandersen@outlook.com inden 1. maj – gerne med dokumentation i 
form af billede eller markering på et kort. 
 

7) Status på fællesarealet 
I løbet af 2018 er der blevet ryddet buske på fællesarealet, herunder det tilgroede 
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bålsted og de omkringliggende buske. Derudover er der fjernet et større buskads i 
den vestlige ende, samt beskåret buskadser i den østlige ende. Formålet er at 
vedligeholde området generelt, samt at gøre plads til et aktivitetsområde jf. 
beslutningen på generalforsamlingen i 2018. 
 
Det er planlagt at der i løbet af 2019 vil blive opsat en rutsjebane, gyngestativ, nye 
bord/bænkesæt samt nogle nedgravede træstubbe, som skal gøre stedet til et 
naturligt samlingssted for børn og voksne. 
 
Fremadrettet undersøges muligheden for at få ryddet de store buskadser i den 
østlige ende. Preben i G29 tilbød at udføre arbejdet mod et honorar. 
 

8) Eventuelt 
 
 


