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Vores Kloakrør:
Som besluttet på sidste års generalforsamling i marts 2018
igangsatte bestyrelsen en nærmere undersøgelse af vores kloakrør,
dels for at få en konkret viden omkring rørenes tilstand, men også
for at få et overblik over situationen ifm. vores asfaltprojekt.
Undersøgelse er nu afsluttet og vores rådgiver har gennemset
materialet med henblik på at give bestyrelsen et overordnet
overblik. Overblikket skulle dels give bestyrelsen et overblik over
rørenes faktiske tilstand, men også et økonomisk overblik over
situationen, idet der i tidens løb ikke er hensat beløb til
vedligeholdelse af vores kloakrør.
Vores rådgiver – Hartvig Consult – har den 1. februar 2019 givet os
et foreløbigt overordnet overblik over vores kloakrør og deres
stand. Situationen er slem, idet en stor del af vores rør er i en
dårlig forfatning.
Vores 13,6 km kloakrør er fra 70’erne og tidens tand har desværre
gjort sit ved vores rør. Bestyrelsen vil frem til den 20.02.2019 hvor der er ”dead-line” for forslag til generalforsamlingen udarbejde forskellige scenarier/muligheder og herunder også
hvordan og hvorledes med økonomien. Herefter er det op til
generalforsamlingen at beslutte det videre forløb.
Bestyrelsen vil gerne opfordre flest mulige medlemmer til at
deltage i generalforsamlingen, da der udover vores nye Lokalplan
nu også kommer et vigtigt emne mere på Dagsordenen til
generalforsamlingen, nemlig hvordan og hvorledes med vores
kloakrør og foreningens fremtidige økonomi set i lyset heraf.

Vi mangler flere folk i bestyrelsen:
Vi har plads og brug for at vi fortsat udvikler bestyrelserne i
Grundejerforeningen Dyssegårdsparken og Dyssegårdsparkens
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Kraftvarmeværk – det sker bl.a. ved at bestyrelserne får tilført nyt
blod, engagement, forskellighed o.l..
Vi søger potentielle kandidater til vores generalforsamling sidst i
marts måned.
Skal man have en bestemt profil for at blive valgt til en af
bestyrelserne?
Egentlig ikke, faktisk er den eneste betingelse for at blive
bestyrelsesmedlem at man er ejer af en ejendom i
Dyssegårdsparken.
Herudover vil det selvfølgelig være et stort PLUS hvis man vil
”fællesskabet” i Dyssegårdsparken og vil gøre en indsats for
fællesskabet sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Vil du ”fællesskabet” så kunne vi godt bruge 1-2 nye
bestyrelsesmedlemmer og til den ene plads meget gerne en der
måske har interesse for økonomi udover også at være
bestyrelsesmedlem, idet vi mangler en kasserersuppleant.
Det skal være lysten der driver værket, så har du den er du meget
velkommen til at kontakte vores fg. Formand Peer Nielsen og høre
nærmere om de spændende muligheder.
Bestyrelserne er i dag sammensat af medlemmer med forskellig
baggrund, både personligt, fagligt og professionelt, og du kan
forvente en høj grad af varieret og kompetent sparring og
samarbejde.
Vi har en uformelt tone og arbejdsform, og vi arbejder med de
sager og projekter, der gavner fællesskabet og som vores
medlemmer sætter på Agendaen og som vores økonomi tillader.
Vi holder typisk 4-6 bestyrelsesmøder om året, men der kan også
være lidt arbejde mellem bestyrelsesmøderne vedr. forberedelse af
oplæg o.l.. Opgaverne i bestyrelsen fordeler vi imellem os ud fra
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interesse og ressourcer og det kræver ikke indgående kendskab til
specielle områder
Du kan kontakte fg. Formand Peer Nielsen på mobil 22 41 01 65,
mail formand@dyssegaardsparken.com eller komme forbi
Runestenen 14.

HUSK at der er ”dead-line” for spørgsmål til generalforsamlingen
den 20. februar 2019 – forslag kan enten afleveres på kontoret
eller sendes til kontorets mailadresse som er
kontor@dyssegaardsparken.com

HUSK at kontoret har fået nye kontortider og endvidere holder
ferielukket i uge 7 og 8. Mails vil dog blive besvaret, men
nødvendigvis ikke samme dag og er der behov for et møde med
kontoret kan dette aftales via mail eller på telefon 20 82 27 20.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Dyssegårdsparken
&
Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk
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