
 
Mandag d. 14/6 2021 

Dalby GF’ klublokaler 

 

Fremmødte:  Goldbæk Alle: 2, 12, 23, 

Goldbækparken: 2, 6, 9, 15, 28, 61, 65, 68, 76, 80, 82, 90 

 

 

Michael Andresen 

 

 

Brian D. Schmidt 

 

 

Området trænger generelt til en opfriskning. Bestyrelsen arbejder på en vedligeholdelsesplan. Der er igangsat 

gødning og ukrudtsbekæmpning af de grønne arealer. Der er skiftet og plantet træer i hele området. Det er 

et arbejde som fortsætter. Det levende hegn er fredet på grundejerforeningens side. Siden der vender op 

mod Odins Ager, er ikke fredet. Der er lavet en fælles plan med Odins Ager omkring vedligehold af det levende 

hegn. 

Søerne trænger til vedligehold. Rendesten trænger til vedligehold. 

Der har de seneste 2 år ikke været oprydningsdag. Ej heller Sankt Hans bål. 

Redegørelse af hvordan den seneste udstykning i Goldbækparken blev del af Grundejerforeningen.  

 

 

Skal der afsættes penge til vedligehold af søerne? 

Godkendt. 

Stemmefordeling: Ja: 15 - Nej: 0 

 

Skal der afsættes penge til vedligehold af legeplads? 

Godkendt. 

Stemmefordeling: Ja: 15 - Nej: 0 

 

Der nedsættes et legepladsudvalg, som skal arbejde på, et forslag/oplæg til kommende generalforsamling. 

Udvalget har til interesse at området skal indeholde flere legeredskaber og de nuværende skal opgraderes. 

Oplægget fra udvalget skal indeholde, hvordan man vil kunne udvide mulighederne for lege-/aktivitetsred-

skaber i området samt økonomi herfor. Har man lyst til at deltage i udvalget, kan der skrives til John Johansen, 

Goldbækparken 2: gp02john@gmail.com 

 

Forslag om opretning af lygtepæle frafalder. Bestyrelsen retter i stedet henvendelse til kommunen. 

 

Forslag om yderligere beplantning af voldene frafalder. Der arbejdes videre med at finde idéer til, hvilke 

muligheder, der kunne være. 

 

 

Tommy Deigaard gennemgår 2020 regnskab. 

mailto:gp02john@gmail.com


 

Vedtagelse af budget 2021 

Godkendt.  

Stemmefordeling: Ja: 15 Nej: 0 

 

Bestyrelsen foreslår kontingent nedsættes til 1.600 kr./år. 

Godkendt. 

Stemmefordeling: Ja: 14 Nej: 0 Neutral: 1 

 

 

Bestyrelsen opfordrer til, at folk stiller op, så vi som minimum er repræsenteret af Goldbækparken, Goldbæk 

Alle og rækkeboligerne i Goldbækparken. Vi tror på bedste resultat ved bred bestyrelse. 

 

På valg er: 

Erling Laursen, Goldbækparken 68, modtager genvalg 

Jacob Sørensen, Goldbækparken 15, modtager genvalg 

Brian D. Schmidt, Goldbæk Alle 12, modtager genvalg 

Michael Andresen, Goldbæk Alle 23, modtager genvalg 

Marie Borup, Goldbækparken 94, ny 

John Johansen, Goldbækparken 2, ny 

(Simon Gosvig, Goldbækparken 82, modtager ikke genvalg) 

(Tommy Deigaard, Goldbækparken 76, modtager ikke genvalg) 

 

 

Ny bestyrelse er: 

Erling Laursen, Goldbækparken 68 

Jacob Sørensen, Goldbækparken 15 

Brian D. Schmidt, Goldbæk Alle 12 

Michael Andresen, Goldbæk Alle 23 

Marie Borup, Goldbækparken 94 

John Johansen, Goldbækparken 2 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende møde. 

 

 

Bestyrelsen foreslår Bitten Friis Nissen 

Godkendt. 

 

 

Snak om at der i området ved gårdhavevillaerne køres med høj fart. 

 

Morten, formand fra Dalby GF, fortæller om helhedsplanen for Dalby. En masse spændende idéer om: Kunst-

græsplane, hal nr. 2, udendørs fitness og andet.  

 

Idéer til aktiviteter som kan fremme fællesskab for både unge, gamle og dem midt imellem er meget velkom-

men.  Idéer kan sendes til: mortenhell@hotmail.com 

 

mailto:mortenhell@hotmail.com

