
Referat fra generalforsamlingen i 
Grundejerforeningen Lunden 

torsdag den 25-3 2004 

  

1.    Leif blev valgt som dirigent, Sanne som referent. 

2.    Sank Hans aften var meget hyggelig, men det begyndte at regne, så vi endte nede i Jette 
og Leif´s garage. Hvor vi blandt andet hørte Gitte og Pouls nyudsendte cd. 

Midt i august blev der afholdt sommerfest, lige som de sidste år sammen med Hvidtjørnevej. 
Det var en god eftermiddag og aften. 

I december var igen samlet til gløgg og æbleskiver i den Hvide skole, hvor vi hyggede os, og 
sørme om vi ikke fik besøg af selve julemanden. 

Den 21. februar blev der i skolegården holdt fastelavnsfest sammen med Hvidtjørnevej. 

3.    Vi gennemgik regnskabet og snakkede om hvor meget der skulle stå på vores 

opsparingskonto. Pengene skal bruges til græsslåmaskine, og at vi i år har 25 års jubilæum. 

4.    Henning vil gerne ha´ en buskrydder, det får han. Vi skal have et skur til div. redskaber. 

Der var megen snak om det skulle være en container eller et skur. Det bliver undersøgt hvad 

et sådan skur koster ude på teknisk skole. Hvis det bliver en container skal bestyrelsen 

underrette os andre. Jeg tror nok vi blev enige om at skur - container skal placeres bag ved 

Lone og Steen´s garage. 

Oprydningsdag den 23. maj. 

Der er nogle som har været generet af hundegøen i kvarteret, så hundeloven blev læst op, og 
vil blive sendt rundt sammen med referatet (se nedenfor). 

5.    Uændret kontingent. Sommerfesten er blevet sat til 3.500.- da vi har jubilæum i år. 
Budgettet blev godkendt. 

6.    Annette og Anne Mette modtog genvalg, Ditte holdt. Og vi siger velkommen til Kenneth. 
Poul og Conny var ikke på valg.  

7.    Annette blev genvalgt som formand. 

8.    Anne Mette fortsætter som kasserer. 

9.    Bestyrelsessuppleanter blev Steen som 1. sup. og Kurt som 2. sup. 

10.   Aase og Anders blev revisorer. 

11.   Henrik og Christian blev revisorsup.  



  

EVT.  

Henny mindede os om at vi skal huske at rydde for sne. 

Diskussion om legepladsen, som er i stor forfald, og ikke opfylder reglerne for en godkendt 

legeplads. Bestyrelsen undersøger regler for legeplads, og spørger Hvidtjørnevej om de vil 
være med til at reparere legepladsen. 

Efter diskussion og afstemning blev vi enige om at jubilæumsfesten skal holdes sammen med 

Hvidtjørnevej og at Rødtjørnevej´s deltagere får betalt for maden. Forslag om at festen skal 

holdes den 14. august.  

 

Bestyrelsen består nu af:                    

 

Formand Annette (nr. 31)  
 

Kasserer Anne Mette (nr. 5)  
 

Bestyrelsesmedlem Kenneth (nr. 4)  
 

Bestyrelsesmedlem Conny (nr. 15)  
 

Bestyrelsesmedlem Poul (nr. 17)  

 

Hundeloven   

§ 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på 

gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres 
i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. 

§ 4. Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og 

der indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden 

indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes 
indelukket, at lade den fjerne. 

 


