Referat af generalforsamling i
foreningen Lundparken
Tirsdag d. 31/3 2016, kl. 19.00 – 20.30
i børneinstitutionen Skovmosen, Vestergade 104
Der var 12 af 97 hustande repræsenteret fra alle veje, bortset fra Vestergade.
1. Valg af dirigent: Jakob Fink Nielsen foreslået. Valgt.
2. Formandens beretning – i formandens fravær aflagde Birgitte West beretningen
a. Der blev i 2015 afholdt to bestyrelsesmøder. Der var flere overvejelser, men der
blev desværre ikke stablet aktiviteter på benene. Alle der kunne have interesse i at
være med til planlægning og/eller udførelse opfordres til at melde sig.
b. Udsendt spørgeskema sammen med indkaldelse til generalforsamling. 17 husstande
ud af 97 har svaret. Der var overvejende stemning for afholdelse af en sommerfest.
Derudover størst interesse for afholdelse af oplæg om nabohjælp – apps og naboskab
samt om radon. Endelig var der større interesse for forbedring af hjemmesiden og
udvikling af en opslagstavle med bytte/udlån.
c. Formanden har haft taget kontakt til kommunen om standen af fortov og veje
(primært på Valnødvej). Kommunen har foretaget visse udskiftninger. Formanden
har fulgt op. Alle opfordres til at benytte app’en ’Giv et praj’ eller hjemmesiden
www.givetpraj.dk, hvis der skulle være skadede fliser, huller i veje, gadebelysning
der ikke virker m.m.
d. De nye beboere blev budt velkomne.
3. Fremlæggelse af revisorgodkendt udleveret på generalforsamlingen. Godkendt.
a. Bestyrelsens forslag: Der opkræves ikke kontingent for 2016. Vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag modtaget.
a. Bestyrelsen blev opfordret til, at der på hjemmesiden blev oprettet et forum for
salg af boliger eller interesse for køb.
b. Bestyrelsen blev opfordret til at genindføre velkomstbrevet til nye naboer. Man
kunne overveje at uddelegere opgaven til repræsentanter på de fire veje.
c. Bestyrelsen blev opfordret til at opdatere maillisten, så alle fik indkaldelser,
meddelelser m.v. elektronisk.
d. Bestyrelsen blev opfordret til at prioritere en sommerfest. Det blev foreslået, at den
kunne afholdes i Horsehøjs fælleshus eller ved at låne teltet fra
Margrethehåbsvænget. Der var opbakning til at lægge en indsats på dagen.
e. Bestyrelsen blev opfordret til at genoverveje og opdatere værktøjsdeleordningen.

5. Valg af bestyrelse:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
i. Claus Stokholm (Morbærvej) – ønsker at udtræde. Udtrådt.
ii. Jakob Fink Nielsen (Morbærvej) på valg - modtager genvalg. Valgt.
iii. Birgitte West (Valnødvej) – opstiller som formandskandidat. Valgt som
formand.
iv. Ian Palne (Morbærvej) opstillede som bestyrelsesmedlem. Valgt.
v. Christian Bjerreskov (Morbærvej) opstillede som bestyrelsesmedlem. Valgt.
b. Valg af bestyrelsessuppleanter:
i. Bente Petersen (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt.
ii. Grethe Risegaard opstillede som suppleant. Valgt.
c. Valg af revisor. På valg er Bjarne Jørgensen - modtager genvalg. Valgt.
d. Valg af revisorsuppleant. På valg er Charlotte Øland (Fyrrevej) – modtager genvalg.
Valgt.
6. Eventuelt
a. En enkelt havde set en rotte på Valnødvej. Ingen andre havde haft den oplevelse.
Alle opfordres til at holde et vågent øje med problemet.
Bestyrelse:
Formand:
Kasserer:
Medlem:

Suppleant:

Navn
Birgitte West, Valnødvej 13
Klaus Langager, Morbærvej 27
Ian Palne, Morbærvej 9
Christian Bjerreskov, Morbærvej 8
Jakob Fink Nielsen, Morbærvej 28
Bente Petersen, Morbærvej 25
Grethe Risegaard, Morbærvej 24

Mobil
42727979
22916837
60601160
51884116
26220211
26506390
30274900

E-mail
ilona_west@mail.com
khl@star.dk
ian@palne.dk
bjerreskov@yahoo.com
jafini@mail.dk
benp@pedersen.mail.dk
grethe.ejvind@gmail.com

