Referat af generalforsamling i
foreningen Lundparken
Tirsdag d. 28/3 2017, kl. 19.00 – 20.30
i børneinstitutionen Skovmosen, Vestergade 104
Der var 20 af 97 hustande repræsenteret fra alle veje.
Generalforsamlingen indledtes med, at politiassistent Tom Keldskov, Midt og Vestsjællands Politi,
Forebyggelse Sektor Midt, fortalte om muligheder for nabohjælp og forholdsregler til forebyggelse
af indbrud i hjemmet.
1. Valg af dirigent. Jakob Fink Nielsen blev foreslået. Valgt.
2. Formanden fortalte om året, der gik. Der blev i 2016 afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er fremkommet med forslag til nyt logo til foreningen. Nyt velkomstbrev er
under udarbejdelse og der arbejdes på opdatering af hjemmeside og kontakt via e-mails.
Der er p.t. via e-mail kontakt til 56 og af foreningens 97 husstande. Birgitte West trak sig i
året og Ian Palne blev på en ekstraordinær generalforsamling valgt som formand for
foreningen. Bestyrelsen har vedtaget, at der opkræves betaling på 400 kr. for henvendelser
fra ejendomsmægler o. lign.
1. Fremlæggelse af revisorgodkendt udleveret på generalforsamlingen. Godkendt.
a. Bestyrelsens forslag: Der opkræves ikke kontingent for 2017. Vedtaget.
2. Behandling af indkomne forslag. Der var kommet to forslag og bestyrelsen havde selv to.
a. Bestyrelsen foreslår, at der på hver vej arrangeres en sommerfest, der afholdes
fredag den 11. august 2017. Der var opbakning til forslaget.
Initiativtagere på de enkelte veje. Morbærvej 8/Vestergade 106, Fyrrevej 10 og 36
og Valnødvej 29 med samtidig opfordring til at flere melder sig og bakker op om
arrangementet.
b. Bestyrelsens havde forslag til nyt logo til foreningen, som det fremgik af
indkaldelsen. Vedtaget.
c. Valnødvej 18 foreslår, at der etableres en snerydningsordning på hver af
foreningens veje på frivillig basis. Bestyrelsen opfordrer til, at hver vej etablerer en
sådan ordning. Bestyrelsen tager en drøftelse af forskellige løsningsmuligheder.
d. Valnødvej 18 foreslår, at der etableres en tilsvarende ordning for så vidt angår
hækklipning og leje af container til hækafklip. Bestyrelsen bakker op om sådanne
ordninger og opfordrer til samarbejde.
3. Valg af bestyrelse:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
i. – Der mangler et medlem – der var ingen interesserede.

ii. – Klaus Langager (Morbærvej) - modtager genvalg. Valgt.
b. Valg af bestyrelsessuppleanter:
i. Grethe Risegaard (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt.
ii. Bente Petersen (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt.
c. Valg af revisor. På valg Bjarne Jørgensen (Valnødvej) – modtager genvalg. Valgt.
d. Valg af revisorsuppleant. På valg er Charlotte Øland (Fyrrevej) – modtager genvalg.
Valgt.
4. Eventuelt
a. Information om den nye affaldsordning. Containerne kommer i december 2017 og
de skal tages i brug i februar 2018.
b. Vinderen af foreningens mail konkurrence blev mille@mosevollmer.dk. Tillykke.
Præmien følger.

Bestyrelsen:
Formand:
Kasserer:
Medlem:
Suppleant:

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

Mobil
60601160
22916837
51884116
26220211
26506390
30274900

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

