GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMOSEGAARD
Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling 16.04.2013 på Mosedeskolen.
Til stede var 18 medlemmer.
Formanden Jan Toudal bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.
Herefter overgik vi til dagsordenen i henhold til vedtægterne for foreningen.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Pia Nielsen – der blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen var udsendt rettidigt og iht. vedtægterne.
Beretning for 2012 ved formand Jan Toudal.
Beretningen blev gennemgået.
Vejtræerne – der er blevet genplantet 21 på Storeholm og 14 på Lundemosen. Gartneren står for fældning
af træer som er gået ud, rodfræsning og plantning af nye. De nye træer betales af foreningen.
En del træer er under observation for om de kommer her til foråret.
En enkelt beboer var utilfreds med beslutningen der blev truffet på sidste generalforsamling.
Dette blev der redegjort for.
Kommunen havde lige i starten af året gjort opmærksom på den manglende snerydning på vores stykke af
Lundestien (ca. 150 m). Snerydningen har kommunen ellers foretaget igennem mange år. Mærkværdigvis
var Lundestien nu ikke mere en skolesti. Bestyrelsen fik i hast vores gartner til at rydde for sne og
glatførebekæmpe. Efterfølgende har der været debat med kommunen om dette og pt. Søges der et
samarbejde med grundejerforeningen Toftedal. En beboer var meget tilfreds med snerydningen.
Der blev opfordret til at grundejerne vintervedligeholder fortovsarealerne på Lundestien og andre
stier/fortove.
2 små stiarealer er ved en fejl i 1968 ikke blevet tilskødet foreningen. Det blev godkendt at bestyrelsen
sørger for at få bragt dette i orden. Udgift kun for skøde ligger på ca. kr. 4.000.
Beretningen blev herefter godkendt.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kasserer Karsten Højby .
Regnskabet blev gennemgået.
Påtegninger fra revisor Villy Nielsen blev debatteret.
Villy Nielsen opfordrede til at indhente tilbud på omdeling. Han ville komme med et tilbud fra et eksternt
firma.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Bestyrelsens forslag til budget 2014.
Budgettet blev gennemgået. Det foreslåede kontingent er på kr. 480.
Budgettet blev godkendt.
Forslag fra medlemmer.
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Jan Toudal og Karsten Høiby var på valg.

Begge blev genvalgt.
Valg af suppleanter
Som suppleanter valgtes Jan Wammen Dam, Lundemosen 40 og Rune Drage storeholm 42.
Valg af revisorer
Michael Frederiksen Lundemosen 45 og Johnny Petersen, Lundemosen 50 blev valgt.
Valg af revisorsuppleant
Villy Nielsen Lundemosen 48 blev valgt.
Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til fortsat at arbejde med sagen omkring snerydning.
Der blev udtrykt ønske om at der undlades saltning på stikvejene. Det er kommunen der er ansvarlig for
dette.
Flere takkede bestyrelsen for dens arbejde.
Enkelte ønskede opfyldning af træer, hvor der mangler. Det vil bestyrelsen se på.
Der var ønsker om at bestyrelsen skulle rette henvendelse til Greve Kommune for at få udbedret skader på
veje og fortove. Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til selv at rette henvendelse til Parkogvej@greve.dk
eventuelt videresende mail til Jan Wammen Dam på jwd@greve.dk i tilfælde af manglende respons fra
GK.
Hermed kunne dirigenten erklære generalforsamlingen afsluttet.
Formanden takkede for i dag.
Referat ved bestyrelsen.

