
Referat fra generalforsamlingen i 

Grundejerforeningen Lunden 

torsdag den 20-3 2003 

  

1.    Valg af dirigent: Som sædvanlig blev det Leif. 

 2.  Formanden Annette berettede om året som er gået. Bestyrelsen har haft nogle få møder. Vi har haft en 
weekend 
     med træfældning, ud mod stamvejen. Skt. Hans blev holdt ved Kirsten og Finn, da det blæste meget. 
     Sommerfesten blev holdt på sportspladsen, sammen med Hvidtjørnevej. Til vores oprydningsdag mødte 
der kun 6 
     voksne + 3 børn, eller også var det omvendt!!! op. Juleturen var som den plejer, en rask gåtur til Bidstrup, 
derpå 
     hjem, til den Hvide Skole, hvor Erling og Finn havde varmet æbleskiver og gløgg. Fastelavnsfesten blev 
holdt 
     sammen med Hvidtjørnevej henne i skolegården. Og så er der blevet bevilget penge til at få fjernet 
muldvarperne 
     ved æbletræerne. 

3.    Lone gennemgik budgettet, som blev godkendt. 

4.    Kurt har fået nok af  "græs", så han er holdt. Vi siger tak til dig for de år du har slået græsset. Hvad gør 
vi så nu? Jov, vi prøver at sætte et opslag op nede ved købmanden. Så indhenter vi tilbud ved en 
havemand. Hvis vi stadig skal have vores traktor er der forslag om at bygge et skur til den. Bestyrelsen 
har fået mandat til at bruge op til 6.000,- på græsslåning. Hvis det viser sig at traktoren skal sælges, 
udbydes den til salg hos Rødtjørnevejs  beboere først. Hvis ikke noget af dette lykkes, har Christian, 
Brian og Leif tilbudt sig til af skiftes til at slå græsset. 

       Så var der stor diskussion om vi skal beholde vores legeplads. Når der skal være vedligeholdelsesdag 
for legepladsen møder der ingen op som har børn!!!. Vi spørger Hvidtjørnevej om de vil være med til at 
renovere legepladsen. Derefter er det op til bestyrelsen om den skal renoveres, der vil evt. blive indkaldt 
til et nyt møde. Alle skal indstille sig på at hjælpe til med renoveringen, så det ikke kun bliver 
bestyrelsen som står med det alene. 

5.    Budget 2003 godkendt. 

6.    Finn og Erling var på valg og ønskede ikke genvalg. Conny i nr. 15 og Poul i nr. 17 blev valgt, tillykke 
med det. 

7.    Annette fortsætter som formand. 

8.    Anne Mette fortsætter som kasserer. 

9.    Som bestyrelsessuppleanter fortsætter Steen som 1. sup. og Kurt som 2. sup. 

10.  Aase og Anders fortsætter som revisorer. 

11.  Henrik og Christian fortsætter som revisorsuppleanter. 

12.  Evt.  Vi henstiller til at vi kører stille og roligt på vores vej, og det gælder også for knallerter. 



Christian gjorde opmærksom på at det gift som skal bruges til muldvarperne, er temmelig giftig, og at børn 
og hunde ikke må komme i nærheden af det i 2 dage. 

   Det er en professionel der står for det, så vi må regne med at der styr på det. 

   Kompostkværnen findes fremover hos Brian i nr. 13.  

 

Bestyrelsen består nu af:                    

 

Formand Annette (nr. 31)  
 

Kasserer Anne Mette (nr. 5)  
 

Bestyrelsesmedlem Ditte (nr. 13)  
 

Bestyrelsesmedlem Conny (nr. 15)  
 

Bestyrelsesmedlem Poul (nr. 17)  
 


