
Generalforsamling  

Grundejerforeningen Lunden 
15/3 2001  

1. Erling blev valgt til dirigent.  

2. Formanden berettede kort, hvad der var sket i grundejerforeningen i år 2000/2001.  

Først var der den årlige oprydning, hvor der blev fældet træer, samlet papir og kørt sand i hullerne 
ved æbletræerne. Der var indkøbt maling til legeredskaberne og gynger til opsætning (det 
forventes brugt i år).  

Sankt Hans blev af hensyn til vejret afholdt på terrassen hos Sanne og Jens. En kold men god 
aften.  

Sommerfesten blev afholdt sammen med Hvidtjørnevej. En god dag og aften, som også i 
år holdes sammen med Hvidtjørnevej (sæt kryds i kalenderen ved den 18/8 i år). 

Den 10/12 blev der danset om et sparsomt pyntet juletræ i Den Hvide Skole. Cirka 35 personer var 
mødt op. En rigtig hyggelig dag. 

Den 24/2 i år blev katten slået af tønden. Kun få var mødt op, så derfor vil dette arrangement 
næste år forsøges holdt sammen med Hvidtjørnevej.  

3. Lone gennemgik regnskabet. 

4. Ingen forslag. 

5. Kontingentet fortsætter uændret (600 kr. pr. år.)  

6. Christian og Leif gik ud af bestyrelsen. Finn og Erling blev valgt ind.  

7. Annette fortsætter som formand.  

8. Jon blev valgt som ny kasserer.  

9. Steen og Kurt blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. Steen som 1. suppleant og Kurt som 

2. suppleant.  

10. Anders og Åse blev genvalgt som revisorer.  

11. Karen og Bertha blev genvalgt som revisorsuppleanter. Karen som 1. suppleant og Bertha som 
2. suppleant.  

12.  Evt.: Lone har talt med Hvidtjørnevej om fælles fastelavnsfest, hvilket de var positive overfor.  

Indsamlinger: Der blev foreslået udarbejdet en oversigt over: 



 

hvilke begivenheder vi samler ind til  
 

hvilke husstande er med i indsamlingerne  
 

hvilket beløb.  

Oversigten kunne evt. være en del af hjemmesiden. 

Endvidere blev der foreslået udarbejdet en folder som kan udleveres til nye husstande. 
Bestyrelsen arbejder videre med ideen, evt. med udgangspunkt i hjemmesiden.    

 

Bestyrelsen består nu af:    

 

Formand Annette Skov Sørensen (nr. 31)  
 

Kasserer Jon Petersen (nr. 2)  
 

Bestyrelsesmedlem Jens Jensen (nr. 3)  
 

Bestyrelsesmedlem Erling Behr (nr. 25)  

 

Bestyrelsesmedlem Finn Rasmussen (nr. 27)  
 


