Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Gottorpvej
Onsdag d. 25. maj 2022 kl. 19.00

Dybbøl d. 31.05.2022
OBS: Fremover sendes mødeindkaldelser og referater mv., KUN via e-mail. Send derfor
din/jeres e-mail adresse til janandersen@outlook.com eller som besked til 26288548.
Alternativt kan man finde mødeindkaldelser og referater på www.gottorpvej.dk.

Referat:
1) Valg af dirigent
OK
2) Beretning
Som aftalt på generalforsamlingen i 2021 blev der anskaffet en ny fælles trailer.
Trailerordningen fortsætter uændret og bliver fortsat brugt af en del forskellige huse
på vejen. Det blev også besluttet at bruge penge på vedligeholdelse af området,
herunder rydning af ”skoven” ud mod stien og køb af nye bord/bænke sæt. Dette
kom dog først rigtigt i gang i løbet af 2022.
3) Regnskab 2021
Regnskabet for 2021 blev godkendt. Ved årets udgang var der 60.405 kr. i banken,
hvilket var noget mere end budgetteret, da en række af udgifterne fra budget 2021
først bliver brugt i 2022.
4) Budget og medlemskontingent 2022
Budgettet for 2022 blev godkendt. Den eneste større forskel til budget 2021 er, at
der er afsat 37.500 kr. til vedligeholdelse af området, hvilket bl.a. omfatter de penge
vi ikke fik brugt i 2021. Pengene går i 2022 til rydning af ”skoven” ud mod stien samt
nye bord/bænke sæt.
Medlemskontingent fastholdes på 750 kr. pr. husstand. Det blev aftalt, at kontingent
fremover hvert år senest bliver opkrævet den 1. juni, med betalingsfrist d. 30. juni.
Dermed kan man oprette en fast overførsel i sin netbank til d. 30/6 og undgå at
skulle forholde sig til betalingen hvert år.
750 kr. overføres til kontonr. 5397 0244448 senest d. 30/6 hvert år.
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5) Valg til bestyrelsen
Kristina G1, Kim G7 og Anita G7 (suppleant) blev genvalgt. Henrik G5 udtræder af
bestyrelsen pga. fraflytning. Britta G14 blev valgt ind i bestyrelsen, så den nu består
af:
- Britta G14
- Jan G9 (kasserer)
- Kristina G1
- Anja G29
- Kim G7
Anita G7 er suppleant. Kirsten G12 er bilagskontrollant. Britta, som nu er valgt ind i
bestyrelsen, var også bilagskontrollant. Der skal derfor findes en ny
bilagskontrollant ud over Kirsten.
6) Indkomne forslag
Det blev foreslået at vi skal have undersøgt og meldt ud, hvilke regler der gælder
for vedligehold af de grønne områder som ikke er på Grundejerforeningens
matrikel, herunder hegnet mod Lyrskovvej og Bøffelkobbelvej. Bestyrelsen tager
kontakt til Sønderborg Kommune og giver herefter oplysningerne videre.
7) Eventuelt
Stofa Fibernet:
Nogle – men ikke alle – huse har fået information fra Stofa om at de har overtaget
antennenettet i Dybbøl, som tidligere har været ejet af Den Overordnede
Grundejerforening for Dybbøl området (DOG). Derfor er der behov for at der gives
noget mere information herom. Konsekvensen af overtagelsen bliver, at Stofa i den
nærmeste fremtid, men tidligst i 2023, lukker ned for tv og internet via
”gammeldags” coax/kobber kabler. I stedet tilbydes tilslutning via fiberkabler på
fordelagtige vilkår, herunder større mulighed for selv at bestemme hvor i huset
fiberboksen placeres, samt mulighed for kabeltræk inde i huset, hvis det kræves for
at erstatte den løsning man havde før overgang til fibernet. På www.gottorpvej.dk er
der et link til referat fra ekstraordinær generalforsamling i DOG. Her kan der læses
mere om aftalen med Stofa. Derudover henvises til Stofa for mere information.
Sankt Hans bål:
Der blev foreslået at vi holder et Sankt Hans arrangement ved bålpladsen.
Nærmere info følger.
Gadefest:
Der blev foreslået at vi overvejer mulighederne for en gadefest. Det blev aftalt at
alle tænker over hvad man kan bidrage med og at der senest i forbindelse med
Sankt Hans arrangementet aftales hvem der vil være med til at arrangere evt.
gadefest.
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