
Dværgehøjens Grundejerforening 
Generalforsamling (GF) 
Søndag den 14. juni 2020, kl. 10.00 
 
Dagsorden: 
Formanden bød velkommen 
 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent samt stemmetællere. 
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning 
Pkt. 3 Regnskab 
Pkt. 4 Fremtidigt arbejde 
           Gravhøj (Gadekærshøj) 
           Slåning af højen 
Pkt. 5 Indkomne forslag 
           Forslag fra Lone Henssel, ekstra betaling til lån 
Pkt. 6 Budget 
           Fastsættelse af kontingent 
           Vedligeholdelse af gravhøj, grøft mv 
Pkt. 7 Valg til bestyrelsen 

- 3 b-medlemmer for 2 år 
- Pia Thrusholm modtager ikke genvalg 
- Ingrid Carlslund modtager genvalg 
- Vivian Lohmann modtager genvalg 
- Bo Nielsen, suppleant modtager genvalg 

Pkt. 8 Eventuelt 
--------- 
 
 
Pkt. 1 
Valg af dirigent og stemmetællere 

- Peter Schønning, Rørmosen 19-21 blev valgt til dirigent 
- Bo Nielsen, Stihøjvej 42 blev valgt til stemmetæller 
- Rene Jensen, Troldestien 9  
- Lone V. Jensen og Jesper Høvsgaard, Elverstien 2 

 
 
Pkt. 2  
Bestyrelsens beretning 
 
Pia fremlagde bestyrelsens beretning og dirigenten spurgte om der var kommentarer. 
Spørgsmål ang. Fiber-net blev besvaret, at man selv skal kontakte Fibia for yderligere oplysninger. 
Beretningen blev godkendt til efterretning.  
 
 



Pkt. 3  
Regnskab 
 
Dirigenten gennemgik i store træk regnskabet. 
Regnskabet godkendt 
 
Pkt. 4 
Fremtidigt arbejde 
 
Pia orienterede lidt om Fibia, stadig tvivl om hvornår opsætningen foregår.  
Susanne havde hørt, at når boxen er sat op er der tilsluttet. 
Mail vil blive sendt til dem der har tilmeldt sig. 
 
Pkt. 5 
Forslag fra Lone Henssel om ekstra betaling til lån 
 
Lone præsenterer sit forslag om merbetaling til lån 1.000 kr. til januar 2021 
Peter Schønning redegjorde for forløbet med vejen.  
Hvis der er flertal for forslaget skal det til urafstemning 
Der var kommentarer om bl.a. lånet kunne opsiges uden omkostninger. 
Det er forbrugslån og det kan afvikles uden omkostninger. 
 
Dirigenten gik over til afstemning om Lone Henssel’s forslag. 
29 stemte for 
Ingen imod 
Forslaget skal nu sendes til urafstemning til alle grundejere – med regnskab. 
 
Pkt.6 
Budget 
 
Fastsættelse af kontingent 
Vedligeholdelse af gravhøj, grøft mv, da vi ikke får tilskud fra kommunen mere. 
Pia redegjorde, at der skal tegnes ansvarsforsikring hvis et medlem af grundejerforeningen skal 
slå.   
Jørgen, Rørmosen 22: Når vi skal holde stierne – må vi også kunne betale for gravhøjen. 
Ingen kontingentforhøjelse. 
Budgettet er vedtaget. 
 
Pkt. 7  
Valg til bestyrelsen 
 
Peter Skafte, Rørmosen 18 blev valgt 
Ingrid Carlslund blev genvalgt 
Vivian Lohmann blev genvalgt 
Bo Nielsen blev genvalgt som suppleant. 



 
 
Pkt. 8  
Eventuelt 

 
Vivi Jensen opfordrede til, at der bliver beskåret træer, hegn m.v. 
Peter Skafte: ”kommer man fra Rørmosen og skal ud på Kårupvej er der fint udsyn til v/ men hæk  
til højre side skal påtales”. 
I øvrigt skal beplantning skæres ned til ca. 1 m på hjørnegrunde a.h.t. oversigtsforhold.  

 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og 
bestyrelsen takkede Pia Thrusholm for de mange år som medlem af bestyrelsen.  
 
 
 
 
 
Peter Schønning  Vivi Jensen, formand 
 
 
 
 
 
 
 
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 
 
Formand Vivi Jensen 
Næstformand Martin O. Christensen 
Kasserer Ingrid Carlslund 
Sekretær Vivian Lohmann 
Bestyrelsesmedlem Peter Skafte  
Suppleant Bo Nielsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


