
Referat fra generalforsamlingen i 
Grundejerforeningen Lunden 

torsdag den 7. april 2005 

  

1.   Erling blev valgt som dirigent. Sanne referent. 

2.   Til jubilæumsfesten mødte der 24 festglade op, som havde en rigtig hyggelig aften. Oves mor 

stod for den gode mad. 

Der var fastelavnsfest ved æbletræerne sammen med Hvidtjørnevej. 

Annette og Poul har aftalt at Annette trækker sig som formand, og Poul gerne vil overtage posten 

hvis han bliver valgt. 

3.   Anne Mette aflagde regnskab. 

4.   Der var ikke indkommet nogle forslag. 

5.   Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, det kunne vi tilslutte os. 

6.   Conny modtager ikke genvalg, Poul blev genvalgt. Annette fortsætter i bestyrelsen.  Erling ville 

gerne opstille, og blev valgt. 

7.   Poul overtog formandsposten. 

8.   Anne Mette fortsætter som kasserer. 

9.   Som bestyrelsessuppleanter fortsætter Steen og Kurt som henholdsvis 1 og 2 suppleanter. 

10.  Aase og Anders fortsætter som revisorer. 

11.  Som revisorsup. overtog Tanja posten fra Christian og Henrik fortsætter. 

Evt.   

Aase har haft kontakt til kommunen om at sætte et " blind vej " skilt op, så vi nu undgår at 

lastbilerne kører på Lunden.   

Henning fortsætter med at slå græs. 

Bestyrelsen undersøger hvad et skur / container koster. Der blev afsat 3.500.-, til dette formål. Hvis 

der skulle ske en væsentlig overskridelse, underretter bestyrelsen vi andre så vi evt. kan gøre 

indsigelse.  



Bestyrelsen kontakter Hvidtjørnevej om de vil være med til en fælles legeplads. Hvis de ikke vil 

bliver legepladsen nedlagt, dog vil der blive lavet et lille ildsted og en sandkasse. 

Henning vil gerne at man får klippet hæk langs landevejen, Henning kontakter Jon om han vil. 

Egetræerne trænger snart til at blive skåret ned igen. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det 

skal gøres, og at det er husejeren som bor der, der skal beskære træerne. 

Det er bestyrelsen som skal udskifte udgåede rødtjørne træer.  

Så vil vi gerne opfordre til at der ikke går løse hunde rundt på vejen / i området. 


