
 

 Generalforsamling i Grundejerforeningen Lunden d. 15.3. 2018  
 
Antallet af fremmødte udgjorde 12 - heraf 5 fra bestyrelsen 
 

Dagsorden : 
  

1. Valg af dirigent 
Michael blev foreslået - og accepterede  
 

2. Bestyrelsens beretning  
Formanden berettede om de aktiviteter, som vi havde haft i årets løb. 
Der henvises til beretningen i den særskilte fil.  
Beretningen godkendt.  
 

3. Aflæggelse af regnskab  
Regnskabet blev gennemgået af kassereren og godkendt. 
  

4. Indkomne forslag  
Der var i år indkommet 2 forslag (begge fra bestyrelsen): 
 
Indkøb af buskrydder : 

Der indkøbes en ny buskrydder til brug ved vedligeholdelse af fællesarealerne. 

 

Dette forslag blev vedtaget. 

 

Indkøb af kompostkværn : 

Der indkøbes en kompostkværn til udlån, når de enkelte grundejere har smågrene og hækaffald, som 

man gerne vil have laves til kompost/flis. 

 

Dette forslag blev også vedtaget. 

 
 
 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
 
Budget godkendes. Der er afsat penge til træerne på fællesarealerne. 
Der er afsat penge til indkøb af de 2 foreslåede redskaber. 
Plænetraktoren kører videre i stedet for indkøb af ny. Derfor afsættes lidt flere penge til vedligehold. 
Uændret kontingent. 
 
 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 
Henning og Svend Aage blev genvalgt. Ditte blev  valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
  

7. Valg af formand  

 
Anders blev genvalgt  
 

8. Valg af kasserer  

 
Nick blev valgt som kasserer (Lone udfører fortsat det praktiske arbejde).  
 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

 
Jon vælges som 1. suppleant og Bent som 2. suppleant. 
 

10. Valg af 2 revisorer  

 
Aase og Michael blev valgt. 
 

11. Valg af 2 revisorsuppleanter  

 
Vicky og Tanja blev valgt. 
 

12. Eventuelt 

Der blev talt om, at vi havde haft rotter på vejen. Dette var anmeldt, og kommunen i gang med 

bekæmpelse. Der blev opfordret til at holde øje, så vi kan holde problemet nede. 

Der blev talt om indsamling til næste konfirmation, og det blev aftalt, hvem der tager sig af det. 

Der var snak om Fiberbredbånd fra Eniig. Det er op til den enkelte grundejer, om man vil med eller ej. Det 

ser dog ud til, at der er stor tilslutning på Rødtjørnevej. 

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


