
Generalforsamling i Grundejerforeningen Lunden d. 8.3.16 

 
Referent: Pia 

Antallet af fremmødte udgjorde 10 - heraf 4 fra bestyrelsen. 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

Steen blev udpeget - og accepterede 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 Formanden (Anders) fortalte om et rimeligt aktivt år. 

 Der henvises til beretningen i den særskilte fil. 

 Udover arrangementerne, der har været en god succes  med opbakning, har ikke mindst privatisering af  

veje,  fyldt en del. 

Også denne aften. Aase foreslog, at Parcelhusejernes Landsforening eventuelt kunne kontaktes.  

Der blev talt en del om vedligehold og restlevetid. Så snart der foreligger en afklaring fra kommunal side, 

skal der igangsættes  yderligere. 

Favrskov4'eren har ifølge Steen stærke personer i bestyrelsen, med 3 fra Laurbjerg, og kan i flere 

sammenhænge lægge pres på politikerne. Aase mente, at der burde være et link til deres hjemmeside, 

hvilket er en god ide. 

Spørgsmål til træfældning/styning ved Lunden. Afventer at den bestilte entreprenør har færdiggjort arbejde 

andet steds. 

Bent slog til lyd for, at alle birk skulle fjernes, da de ikke hører hjemme i et parcelhuskvarter. 

Beretningen godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Der er stadig udestående kontingentbetaling, og Bent foreslog, at der i stedet for giroopkrævning, kunne 

ændres til en anden betalingsform. Lone vil blive spurgt til råds om dette. 

Der har i vinter ikke været den store snemængde, men alle burde nok bestræbe sig på at rydde sne/gruse, 

så et forslag om indkøb af en fejemaskine var måske en ide. Thorbjørn mente, at det kunne vendes, når 

privatisering af vejen var endelig afklaret. 

Regnskab godkendt 

 

4. Indkomne forslag 

Der var kun kommet et enkelt - fra bestyrelsen - indkøb af ny kompostkværn, da den gamle er gået i 

stykker. 

Vi blev dog enige om, at de, der havde brug for en sådan, skulle være fælles om at leje en i stedet for. 

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Uændret kontingent. Ved privatisering af veje skal vi selv stå for  vedligeholdelse - dog ikke belysning. 

Der er afsat 5.000 til græsslåning, som Henning tager sig af, og Bent forespurgte, om det var nok, hvilket 

Henning sagde OK til. 

Budget godkendt 



 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Michael, Henning og Pia blev genvalgt. 

 

7. Valg af formand 

Anders blev genvalgt 

 

8. Valg af kasserer 

Michael blev genvalgt 

 

Punkterne 9, 10 og 11 er uaktuelle, da ingen er på valg i år 

 

12. Eventuelt 

Leif vil lægge diverse link på vores hjemmeside F.eks. Tænk eller andre. 

Bent mente, at det ville være en god ide med en infoflyer, hvilket er i støbeskeen. 

M.h.t vendeplads og afkridtning af parkeringsbåse, bør man bruge sin sunde fornuft og være opmærksom. 

Folk kører generelt for hurtigt på vejen, og Bent mente måske, at et skilt med legende børn kunne forhindre 

dette. Børn skal Ifølge Jens jo ikke lege på vejen, men selvfølgelig skal vi alle tage hensyn. 

Leif vil fremover foranledige, at alle husstande kan få en mail, når der er opdateringer til hjemmesiden. Hvis 

man ønsker at modtage en sådan, skal man sende sin mailadresse til lje@lje.dk 

 

Herefter afsluttedes mødet, og Steen takkede for god ro og orden. 


