Referat af generalforsamling i
foreningen Lundparken

Torsdag d. 22/3 2018, 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 – Ian Palne afgav mundtlig beretning.
a. Der blev i 2017 afholdt et bestyrelsesmøde. Der har været flere overvejelser, men
der blev desværre ikke - ud over initiativ til vejfest - stablet aktiviteter på benene.
Alle der kunne have interesse i at være med til planlægning og/eller udførelse
opfordres til at melde sig.
b. Bestyrelsen har arbejdet med besvarelse af henvendelser fra ejendomsmæglere.
Ian oplyste, at der var registreret 5 salg i året, der er gået. Der har været behandlet
3 henvendelser og der bliver indbetalt 400 kr. for hver besvarelse. Dette har givet
en indbetaling på 1.200 kr.
c. Velkomstbrevet til nye beboere arbejdes der fortsat på.
d. Der blev afholdt sommerfest på Valnødvej, Fyrrevej og Morbærvej. Der blev på
Fyrrevej afholdt et arrangement en anden dag end foreslået. Der opfordres til at
fortsætte.
e. Der har været drøftelser om snerydning. Der var ikke i bestyrelsen tilslutning til en
generel ordning. 7 husstande på Morbærvej har etableret en fælles ordning. På
Valnødvej er der en nabo, der rydder på frivilligt initiativ.
3. Fremlæggelse af revisorgodkendt regnskab, der blev udleveret på generalforsamlingen.
Godkendt.
a. Bestyrelsens forslag: Der opkræves ikke kontingent for 2018. Vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag
a. Bjarne Rasmussen og Lone Gelting, Fyrrevej 2, foreslår, at foreningen til
værktøjsdeleordningen indkøber en aluminiumsstige på ca. 10 meter (priseksempel
5.531,50 kr.) Det er væsentligt, at det er en stige af god kvalitet.
Kassereren oplyser, at et sådant beløb udgør omtrent 80 % af foreningens formue.
Forslaget blev drøftet. Der var forskellige forslag, herunder at der blev indkøbt et

stillads. Forsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at undersøge spørgsmålet
nærmere.
b. Bestyrelsen opfordrede til, at alle veje afholder vejfest fredag den 10. august 2018,
kl. 18.00.
EFTER GENERALFORSAMLINGEN BLEV DET DRØFTET, AT DEN FORESLÅEDE DATO
VAR FASTSAT FØR SKOLESTART EFTER FERIEN. DERFOR FORESLÅR BESTYRELSEN, AT
VEJFESTEN AFHOLDES FREDAG DEN 17. AUGUST 2018.
c. Det blev drøftet, om vejfestkontoen kan anvendes til årets vejfester, eller om det
indeståendet skal gemmes til kommende års forhåbentlig fælles fest. Bestyrelsen
blev opfordret til at arbejde på, at der næste år afholdes en fælles vejfest, eller at
der allerede i år afholdes et fælles arrangement i år, hvorefter man går hver til sin
vejfest.
Sidste års initiativtagere
Valnødvej – Anke nr. 29 og Bjarne nr. 28
Fyrrevej – Dorthe nr. 10 og Katja nr. ?
Morbærvej/Vestergade - bestyrelsen
Der var i alt omkring 75 deltagere.
Bestyrelsen drøfter detaljerne og indkalder alle veje.
5. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand
i. Ian Palne (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
i. – Manglende medlem: Anke Struve (Valnødvej) opstillede. Valgt
ii. – Christian Bjerreskov (Morbærvej) - modtager genvalg. Valgt
iii. – Jakob Fink Nielsen (Morbærvej) - modtager genvalg. Valgt.
c. Valg af bestyrelsessuppleanter:
i. Grethe Risegaard (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt.
ii. Bente Petersen (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt.
d. Valg af revisor. På valg Bjarne Jørgensen (Valnødvej). Valgt.
e. Valg af revisorsuppleant. På valg er Charlotte Øland (Fyrrevej). Valgt.
6. Eventuelt
a. Formanden meddelte, at han forventer, at der i kommende år bliver arbejdet på
hjemmesiden. Alle opfordres til at komme med input til indholdet.
Det blev foreslået,
- at der arbejdes med værktøjsdeleordning
- at der etableres en mini Blå Avis
- at der var link fra hjemmesiden til Facebooksiden

-

at der annonceres for børnelegedagen den 8. april 2018 fra kl. 9.30
til 11.30 på Børnehaven Skovmosens legeplads
at der oplyses om håndværkere, som man har været tilfreds med
at der udsendes et nyhedsbrev om seneste nyt – f.eks. om indbrud
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jafini@mail.dk
benp@pedersen.mail.dk
grethe.ejvind@gmail.com

Suppleant:

Ian Palne, Morbærvej 9
Klaus Langager, Morbærvej 27
Anke Struve, Valnødvej 29
Christian Bjerreskov, Morbærvej 8
Jakob Fink Nielsen, Morbærvej 28
Bente Petersen, Morbærvej 25
Grethe Risegaard, Morbærvej 24

