
GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMOSEGAARD 
Referat af den ordinære generalforsamling 16. marts 2005 på Mosede skole 

 
Der var fremmødt 27 medlemmer til generalforsamlingen. 

 
Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jesper Bøgilt Eriksen som dirigent – dette blev vedtaget af forsamlingen. 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt idet indkaldelse var 
udsendt til foreningens medlemmer den 1. marts 2005. Der var ingen indvendinger hertil. 
 
Beretning for foreningens virksomhed 
Foreningens formand K. Hasse Nielsen aflagde beretning for 2004 i henhold til dagsordenen. 
Bestyrelsen blev præsenteret. 
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i årets løb. 
Forslaget om regler for støj i foreningens område var omdelt, så alle havde mulighed for at give 
deres holdning til kende. 59 medlemmer svarede – og heraf var 34 imod regler for støj. 25 var for – 
og af disse var der en stor spredning på hvilke tidspunkter, der skulle være for begrænsningen af 
støjende adfærd. 
Forslaget om et nyt antenneanlæg var blevet bearbejdet af et underudvalg med Søren Busk, Jørgen 
Sønder og Hasse Nielsen. Der var forespurgt hos 7 leverandører og heraf afgav 2 konkrete tilbud. 
Udgiften hertil lå omkring kr. 20.000 pr. husstand – og underudvalget vurderede, at dette var for 
dyrt – hvorfor vi indtil videre afventer udviklingen indenfor dette område. 
Vedligeholdelsen af de grønne områder, som blev vedtaget og gennemgået på generalforsamlingen i 
2003 er nu næsten færdig. Det grønne område ved 8-tallet er blevet kraftigt beskåret. 8-tallet bassin 
har kommunen renset så det fungerer igen ved kraftige regnskyl. På Storeholm har vi fået lavet 
trappetrin på det grønne område mod stien til skolen. 
Der er renoveret ramper på trappen fra Storeholm til stien der fører under Holmeagervej. 
Opretning af fortove har vi fået kommunen til efter en gennemgang af området. 
Et stort forvokset træ på Lundemosen er blevet beskåret efter møde med kommunen herom på 
stedet. 
Kommunen er blevet bedt om at rette op på traktorsporerne langs stierne efter snerydningen er sket 
med alt for store traktorer. 
Bomme ved de små stier på Storeholm – Greve kommune mener at de er ulovlige. De har stået der 
så længe vi kan mindes. Vi har derfor bedt om at få oplyst hvoraf det skulle fremgå at de er ulovlige 
– og evt. hvem der har opsat dem for mange år siden. 
Hermed afsluttede formanden beretningen. 
Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen. 
 
Det reviderede regnskab for 2004  
- blev forelagt til godkendelse af foreningens kasserer Karsten Høiby. 
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen. 
Året overskud overføres til næste år. 
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 
Forslag fra bestyrelsen 
Hegn på det grønne område mod stien til skolen 
Dette udløste en debat hvor forskellige alternative løsninger blev fremført – f.eks. at sætte sedler i 
forruderne og bede om at undlade parkering, stå der med skilte, og henvise til skolens p-anlæg, at 



lukke skolens døre mod stien – så hovedindgangen benyttes, mulighed for parkeringsforbud, andre 
løsninger for hegn som f.eks. kun buske. 
Bestyrelsen havde forespurgt skolen om at få lukket dørene – men indtil videre ville skolen ikke 
gøre dette.  
Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning – og 13 stemte imod og 10 stemte for. Forslaget blev 
derfor nedstemt. 
Det blev aftalt, at bestyrelsen igen kontakter skolen – skolens bestyrelse – og bede dem tage et 
initiativ eller vurdere de forslag der blev fremført i debatten. 
Budget 2006 
Budgettet blev korrigeret med de kr. 1.000 der var indsneget sig ved en skrivefejl.  Ligeledes vil de 
forventede indtægter også blive ændret, idet vi netop har fået besked på, at Grundejerforeningen 
Toftedahl selv vil vedligeholde deres del af græsrabatten på Lundestien.   
 
Debat om beskæringen på 8-tallet og forslag på at benytte flere penge til forskønnelse af området. 
Bestyrelsen havde indhentet et alternativt tilbud fra en anden gartner – der skulle have ca. det 
dobbelte for arbejdet. Det blev forslået, at budgettet til de grønne områder blev forhøjet med 25%, 
hvilket svarer til kr. 3.500 – forslaget blev sat til afstemning, og der var 8 imod og 4 for. Forslaget 
var dermed faldet. 
Herefter blev budgettet godkendt. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
- de 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 
Valg af suppleanter 
Forsamlingen valgte Mik Lange, Lilleholm 20 og Linda Hansson, Lundemosen 64. 
Valg af revisorer 
Jan Nevers, Storeholm 44 og Hanne Bjerrestrand, Lundemosen 44 blev valgt. 
Til revisorsuppleant blev valgt Daisy Schulz, Lundemosen 106. 
Eventuelt 
Her var en debat om forskellige emner, der skal nævnes kort. 
Forslag om indlæg i skolebladet om parkeringen på Storeholm, lukning af dør i klubben, bomme 
eller chikaner på Storeholm, sten på rabatterne, undersøgelse af hvad der er lovlig og ulovlig 
parkering. 
Hunde der gør meget – kan vi gøre noget? I første omgang må alle tage hensyn til hinanden. Evt. 
må der tages kontakt til myndighederne. 
Prisen på TDCs tv-signaler er høje – og bestyrelsen blev opfordret til at søge at få reduceret 
priserne. 
 
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 
 


