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Generalforsamling d. 16/3-2006 

For Grundejerforeningen Lunden 

  

1. Annemette var referent og Erling blev valgt til ordfører af formanden. 

2. Formanden fortalte lidt om det forgangne år 2005. 

Alle var glade for den nye container, og den står gemt godt. Erling har forbedret 
basketkurven, men skal igen have en kærlig bånd. Det klarer Erling/Henning. Vi takker 
alle Jon for den ekstra hækklipning. 
Sommerfesten blev desværre aflyst, da der var for få tilmeldinger, men eftermiddagen 
med børnene forløb ganske hyggeligt med en gang rundbold, lidt øl og sodavand og kage. 
Julefesten blev en stor succes med masser af dejlig julemad og dans til den lyse morgen. 
Fastelavnsfesten her i 2006 gik utroligt godt med rigtig mange tilmeldinger, og det var 
måske p.g.a vi var inde i den hvide skole i år, da det ellers plejer at være meget koldt 
den dag. Mads fra Hvidtjørnevej blev kattekonge og fra Rødtjørnevej blev det Stine, der 
blev kattedronning, og mange festlige udklædninger blev beundret. 

3. Lone aflagde fremlæggelse af regnskabet, og det blev til et beskedent overskud på 
145,57 kr. og regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag: Henning mente at græsslåmaskinen var ved at være slidt og der var 
meget vedligeholdelse på den. Henning havde undersøgt forskellige modeller fra ny: 
uden oliepumpe 14.000 kr. og med oliepumpe 18.000 kr. Den gamle er på 15 hk og en ny 
skulle helst være på 2O hk og med bedre hjul. Den gamle kan vi få ca. 3-4000 kr. for, og 
der blev diskuteret frem og tilbage. Martin og Henning finder ud af noget. 

Der blev snakket om en forsikring vedr. containeren, og Poul kender en assurandør og 
finder ud af det. 

Vi takker Henning for det store arbejde med græsslåning. 

5. Poul gennemgik Budget 2006 og ingen havde indvendinger i budgettet, og 
kontingentet forbliver det samme. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Anette og Kenneth var på valg. 
Henning og Martin blev valgt. 
Annemette blev genvalgt til kasserer. 



Valg af suppleanter blev: Kurt og Steen. 
Revisorer blev: Anders og Åse. 
2. supp. Henrik og Tanja. 
Poul ønskede genvalg som formand. 

7. Eventuelt: Der kommer en ny aktivitetskalender til opslagstavlen. 
Snerydning SKAL overholdes for dem med fortov. 
Der blev diskuteret lidt om sommerfesten skulle afholdes uden Hvidtjørnevej, og man 
snakkede lidt om datoen evt. kunne flyttes til Maj/Juni mdr. Bestyrelsen finder ud af 
noget. 

Hundelorte er stadig et problem, da mange lufter deres hund henad Rødtjørnevej Og 
man snakkede lidt om et ski1t ved legepladsen evt. med hundeposer på. 

Henning havde lidt problemer med mos i græsplænen, og Steen kendte til et produkt; 
som var miljøvenligt, og det bliver afprøvet af Henning. 

Muldvarperne er også et problem og bliver det vildt, må vi snakke med Hvidtjørnevej, 
hvad der skal gøres, da de har samme problem. 

Skraldemanden har påkørt vores bænk ved lunden p.g.a snevejret, og den bliver lavet, 
når vi kan få en spade i jorden. 

Ordfører Erling takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 
Næste år ser vi da gerne et lidt større fremmøde, men de der var der blev nydt godt. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen. 


