
Generalforsamling  

i grundejerforeningen Lunden den 16/3 2000 
  

1.     Karen blev valgt til dirigent.  

    

2.     Annette berettede om årets gang. Der blev ingen oprydningsdag i år. Sankt Hans blev afholdt 

ved æbletræerne som sædvanlig, og i nogenlunde vejr. 14 august blev der afholdt 20 års 

jubilæumsfest. Vi holdt afsløring af  ”Jernladyen ”, derefter kaffe ved æbletræerne, rundbold 

stod selvfølgelig også på programmet. Der deltog 40 om aftenen børnene deltog også. Trods 

store mængder regn og storm gik festen skide godt. Juletur til Bidstrup med dertil hørende 

æbleskiver og gløgg i den hvide skole. Fastelavnsfest er også blevet afholdt.  

Dagplejen vil gerne overtage vores legeplads, men vi ved ikke helt endnu hvad det går over til.  

Indkomne forslag fra Henny og Ernst ang. lastbil på stamvejen. Vedkommende er blevet 

underrettet.  

Børn / voksne der hopper over hegnet ud til stamvejen. Bestyrelsen vil hermed henstille at det er 

forbudt at hoppe over hegnet.  

  

3.     Lone gennemgik budgettet.  

4.     Ingen.  

5.     Kontingentet fortsætter som hidtil.  

6.     Annette og Jon modtager genvalg. Sanne gik ud, og Jens Jensen blev valgt.  

7.     Annette fortsætter som formand.  

8.     Christian fortsætter som kasserer.  

9.     Kurt blev 1. Bestyrelsessuppleant og Steen blev 2. Suppleant.  

10.      Anders og Åse blev valgt til revisorer.  

11.      Bertha og Karen blev revisorsuppleanter. 

  

12.      Evt. Lone kunne berette at dagplejen dropper deres projekt ang. vores legeplads. Da de vil lave 

en natur legeplads oppe i grusgraven.  

   



At Hvidtjørnevej og Rødtjørnevej laver en slags Robinson, et hold nord og syd, og så holde 

sommerfest sammen.  

At vi måske får sat en container op, eller holde et loppemarked.  

Fællesspisning i forbindelse med oprydningsdag.  

Henvendelse Per Kvorning ang. græsslåning ved hallen, har vi ikke fået en tilbage melding fra 

Per endnu. Bestyrelsen har fastsat betaling og aftaler.  

Problemer ang. HUNDELORT, både her og der, bestyrelsen henstiller at man medbringer en 

pose og at man samler HUNDELORTEN op.  

Igen snak om nedskæring af træer, vi henstiller at de berørte parter snakker sammen, og skærer 

ned på samme år.  

   

Alt i alt en hyggelig aften med et par gode stykker smørrebrød, vand øl og kaffe, og megen 

snakken.  

 


