
Præsentation af suppleantkandidat Dirch Boesgaard, afdeling 1 

Jeg har haft sommerhus på Mejsevænget 90 siden 1994 og nyder det sommerbyen byder

på sammen med min kone.


Jeg har en solid erfaring med bestyrelsesarbejde, 14 år i andelsboligforening og 12 år i 
Havne bestyrelser. Jeg har beskæftiget mig med boligteknisk rådgivning og 
bygningsprojekter havnebyggeri og vedligeholdelse, elinstallationer og personalesager.


Jeg stiller op som suppleant for afdeling 1, fordi jeg mener, at der er behov for fornyelse i 
den måde, bestyrelsen arbejder på.

Da jeg var medlem af bestyrelsen for over 20 år siden, var der en ledelsesstruktur, som 
passede fint til den tid, hvor meget få var interesseret i foreningen. Ca. 15 % mødte op til 
generalforsamlingerne, og meget få ville være en del af foreningsarbejdet generelt.


Dette har efter min opfattelse ændret sig, hvilket har affødt et behov for en tilgang, der 
giver mere plads til de medlemmer, der ønsker at engagere sig.

Jeg går ind for åbenhed, men jeg går ikke ind for, at foreningen skal drives på Facebook 
eller ligende platforme, uanset hvem der ejer disse platforme. Dog ser jeg behov for at 
styrke foreningens hjemmeside som omdrejningspunkt for løbende orientering og 
inddragelse af grundejerforeningens medlemmer mellem generalforsamlingerne.


Bestyrelsen skal selvfølgelig fortsat levere et nyhedsbrev. Samtidig skal der være faste 
åbent hus-arrangementer på vandværket eller andet egnet sted, hvor man kan komme og 
få en snak med bestyrelsen om forhold vedrørende grundejerforeningen og vandværket.


Derudover vil jeg arbejde for, at generalforsamlingen som øverste myndighed tager 
principiel stilling til, hvilke typer oplysninger der (inden for rammerne af gældende 
lovgivning) løbende skal offentliggøres eller på anden vis gøres tilgængelige for 
medlemmerne, ikke mindst oplysninger af betydning for foreningens økonomi.


Jeg er også fortaler for, at det løbende administrative arbejde så vidt muligt udlægges til 
en professionel administrator, således at bestyrelsesmedlemmerne - der arbejder frivilligt 
- i højere grad kan bruge deres kræfter på at iværksætte og understøtte initiativer, der gør 
det endnu mere attraktivt at være grundejer i Vellerup Sommerby.


Relevant erhvervserfaring:

Jeg har siden 2015 været pensioneret og har indtil da haft en del erhvervserfaring af 
relevans for bestyrelsesarbejdet, f.eks.:

• Falckredder/ sygetransport.

• Projektleder i TDC Fiber Erhverv og Dong Fiber Erhverv - 

projekt og lageransvarlig.

• KBH Belysningsvæsen/ KBH Energi Tele/It og 

målerlaboratorie

• Kraftværkstekniker på Amagerværket, Storno A/S og 

vægtfirma.

• P&T


Jeg håber du er enig i mine ambitioner for vores dejlige 
Sommerby og hvis du er nysgerrig på mere om mit kandidatur 
så kik gerne ind på Mejsevænget 90.


