GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMOSEGAARD
Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling 15.04.2015 på Mosedeskolen. Til
stede var 17 medlemmer. Derudover 3 fuldmagter.
Formanden Jan Toudal bød velkommen.
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.
Formanden Jan Toudal præsenterede den nuværende bestyrelse.
Beretning for 2014 ved formand Jan Toudal.
Beretningen blev gennemgået.
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2014.
Snerydning.
Snerydning på vores del af Lundestien foretages af vores
gartner, der også rydder for GRF Toftedahl. Det er ikke
lykkedes at komme i kontakt med den nye
kommunalbestyrelse, for at få en dialog om kriterier for
skolestier og hvorfor Lundestien ikke er kategoriseret
som en skolesti.
Parkering på Storeholm.

Vi har kontaktet kommunen og de grupper, der benytter skolen og fået en god dialog og
en reduktion af parkeringerne på Storeholm
Parkering af campingvogne og trailere på vejene

13.10.2014 uddelte vi sedler om ukrudt på fortove, beskæring og parkering af
campingvogne og trailere.
På Kommunens hjemmeside fremgår reglerne for parkering af campingvogne og
trailere.
Vejtræer
Vi følger stadig udviklingen på vejtræerne.
Forsikring
Forhandling med Tryg medførte en lavere præmiebetaling.
Nabohjælp.
Formanden opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig på hjemmesiden
www.Nabohjælp.dk
MosedeSkolen +

Greve kommune har inviteret os med i projektet som kan ses på kommunens
hjemmeside. RealDania og Greve Kommune finansierer en ombygning af skolen med hver

kr. 5 mio. Fokus er at skabe et miljø med mere bevægelse for alle skolens brugere samt at
åbne skolen for lokalsamfundet. Der blev udtrykt bekymring for parkering og lignede i
forbindelse med projektet. Der var en opfordring til at lave retningslinjer vedrørende generel
adfærd omkring skolen.

Beretningen blev herefter godkendt.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået af formanden i kassererens fravær.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Bestyrelsens forslag til budget 2016.
Budgettet blev gennemgået. Det foreslåede kontingent er på kr. 450.
På et spørgsmål om nødvendighed af egenkapital, kunne formanden svare, at egenkapitalen er
nødvendig til at betale for uforudsete udgifter, der kunne komme som behov for ekstern hjælp
eller ekstraordinære

vedligeholdelsesopgaver på foreningens område.
Budgettet blev herefter godkendt.
Forslag fra medlemmer.
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Ifølge indkaldelsen var formand Jan Toudal og kasserer Karsten Høiby på valg.
Imidlertid foreskriver vedtægterne, at formand og kasserer ikke må være på valg samme år.
Løsningen blev, at Jan Toudal blev genvalgt som formand samt at Preben Hjorth Rasmussen blev
genvalgt
til bestyrelsen. Kasserer Karsten Høiby er derefter på valg til næste år.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Claus Pejtersen, Storeholm 54 og Tom Hansen, Lundemosen 73 blev valgt.
Valg af revisorer
Johnny Petersen, Lundemosen 50 og Michael Frederiksen, Lundemosen 45 blev valgt.
Valg af revisorsuppleant
Leif Husum, Storeholm 15 blev valgt.
Eventuelt
Forespørgsel om parkering om campingvogne og trailere.
Formanden oplyste, at campingvogne/trailere maksimalt må være parkeret i 24 timer på
vejene.
Et medlem klagede over storskrald hos et andet medlem. Formanden lover at henvende sig til

pågældende grundejer og oplyste derudover, at Greve Kommune er affaldsmyndighed,
hvortil der kan rettes henvendelse.
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Gartneren bør fjerne affald fra det lille bed ved Lundemosen 73. Brian Christensen tager
henvendelse til gartneren. Efter TDC opgravning på Lundestien, Toftedahls del, har TDC

lagt lerjord i fliserne, så vandet ikke kan trænge ned. Formanden opfordrede grundejeren til at
fremsende dokumentation samt korrespondance herom og kontakter TDC samt GRF Toftedahl.
Asfaltering af stikveje påkrævet. Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til selv at rette
henvendelse til pvgreve@pvgreve.dk , hvis der er problemer med vedligehold af vejbelægning og
fortove. Hermed kunne dirigenten erklære generalforsamlingen afsluttet.
Formanden takkede for i dag.
Referat ved bestyrelsen.
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