
 
 
 
 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Gottorpvej 
 

mandag d. 19. marts 2018 kl. 19.30 - Gottorpvej 9 
 

 
 
 

 
Dybbøl d. 25.03.2018 

 
 

Referat: 
 

1) Valg af dirigent 
Ok 
 

2) Formandens beretning 
I løbet af 2017 er Arne (tidligere G11) fratrådt som kasserer. Sommerarrangementet 
blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Udover dette har der ikke været noget at berette 
vedr. 2017. 
 

3) Regnskab 2017 
Regnskabet blev godkendt – se bilag på www.gottorpvej.dk  
 

4) Budget og medlemskontingent 2018 
Det blev foreslået at medlemskontingent for 2018 fastsættes til 750 kr. som hidtil. 
Dette blev godkendt. Budgettet blev ligeledes godkendt – se bilag. Bemærk at 
beslutningen i pkt. 6b. påvirker det godkendte budget. 
 

5) Valg til bestyrelsen 
Arne er udtrådt af bestyrelsen pga. fraflytning. Kristina (G1) blev valgt ind i 
bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse genopstillede og blev genvalgt. Bestyrelsen 
består herefter af: 

 
Jan Andersen G9 
Henrik Elmer G5 
Kristina Aaes G1 
Linda Lauritsen G8 
Kim Jørgensen G7 
Anita Jørgensen G7 (suppleant) 

 
6) Indkomne forslag 

a. Sommerfest 
 
Sommerfest gruppen foreslog at der igen bliver afholdt et 
sommerarrangement, men at tidspunktet flyttes til midten af august. 
Forslaget blev godkendt. Mere information følger. 
 

http://www.gottorpvej.dk/


b. Ny plan for fornyelse af det grønne område 
 
Arbejdsgruppen, som blev nedsat i forbindelse med generalforsamlingen 
2016, havde på baggrund af de input der kom på bl.a. generalforsamlingen 
2017, udarbejdet et revideret forslag til fornyelse af det grønne område. Det 
reviderede forslag blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen 
med følgende tilføjelser: 
 
- Der afsættes et beløb på 56.745 kr. til at gennemføre planen for 

fornyelse af området. Dette er et tillæg til det allerede godkendte budget 
for 2018. 
 

- Der skal søges penge hos diverse fonde og ordninger for at reducere 
foreningens omkostninger til fornyelse af området. Dette varetages af 
arbejdsgruppen. 
 

- Der skal indgå et beløb til løbende vedligeholdelse og legepladstilsyn fra 
budget 2019 
 

- Der skal fra budget 2019 afsættes et beløb til at ”studse” hækkene i 
området, for at undgå at det ”gror til” som det er tilfældet nogle steder i 
dag. 
 

For planens detaljer henvises til bilagene som kan findes på 
www.gottorpvej.dk  
 

7) Eventuelt 
 

Betaling for trailerleje foregår fremover med MobilePay. Nøgle og booking kalender 
flyttes til carport anlæg ved traileren. Der kan ikke længere betales eller bookes ved 
Gottorpvej 10. Se særskilt meddelelse. 
 
Lyset på traileren er pt. Defekt. Dette repareres snarest. 

http://www.gottorpvej.dk/

