Ekstraordinær Generalforsamling & ”Affalds-øer”
Den 24.04.2018 kl. 18.30 til ca. 18.45 afholdes der en ekstraordinær generalforsamling i
grundejerforeningen med henblik på en endelig afstemning af de vedtægtsændringer som blev vedtaget på
den ordinære generalforsamling den 20. marts 2018.
For god ordens skyld kan oplyses at der den 24.04.2018 ikke behandles/drøftes andre emner og således
heller ikke ”affalds-øer”, som flere medlemmer har ønsket en mulighed for.
Referatet fra generalforsamlingen den 24.04.2018 forventes omdelt den 25/4 eller 26/4 og her vil
endvidere være en invitation til et ”dialogmøde” omkring ”affalds-øer”.
”Dialogmødet” er planlagt til den 15.05.2018 kl. 19.00 og afholdes i Forsamlingshuset og der vil her være
mulighed for en debat/dialog imellem medlemmerne og mellem medlemmerne og bestyrelsen omkring
generalforsamlingens beslutning den 20.03.2018.
For at undgå eventuelle misforståelser så er situationen lige pt. følgende:
Generalforsamlingen har stemt om forslag ”04.2 Affaldssortering – nye regler” og forslaget er vedtaget på
generalforsamlingen.
Det betyder at bestyrelsen qua generalforsamlingens beslutning er pålagt at arbejde videre med projektet
samt at medlemmerne via en ”urafstemning” kan beslutte hvilket ”set-up” der så skal anvendes ifm disse
affaldsøer. (på samme måde som medlemmerne kunne vælge hvilken lampemodel der skulle opsættes i
Dyssegårdsparken, da forslaget om ny belysning blev vedtaget.)
Der er på nuværende tidspunkt IKKE truffet nogen beslutning omkring den fysiske placering, så de
medlemmer der omtaler en evt. placering må være mis- eller fejlinformeret på den ene eller anden måde.
Hvis nogen medlemmer er i tvivl om fakta og ønsker at kende fakta, så er man altid velkommen til at
kontakte kontoret enten ved fremmøde eller send en mail til kontor@dyssegaardsparken.com
Bestyrelsen har fortsat den holdning at Facebookgruppen ”Dyssegårdsparken Næstved” er en privat
facebookgruppe og ikke et forum som er egnet til konstruktiv dialog mellem gruppens medlemmer og
grundejerforeningen – alene det at skulle oplyse/kommentere omkring den fejlinformation der fremføres i
gruppen vil være en større opgave.

Med venlig hilsen og på gensyn den 24/4 til generalforsamling og den 15/5 til Dialogmøde.

Bestyrelsen
Dyssegårdsparkens Grundejerforening.

PS: har du ikke adgang til www.dyssegaardsparken.com så send en mail til kontoret

