Grundejerforeningen Lundemosegaard
Referat af generalforsamling den 4. april 2011
Til stede var: 54 medlemmer
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent
Pia L. Nielsen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til
foreningens vedtægter.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formandens aflagde herefter sin beretning der indeholdt information om status på vejtræers
beskæring. Bestyrelsen har været til en række møder, og resultat indtil nu er at T&M har meddelt os, at
byrådet ikke vil søge erstatning for træerne, men arbejde på en aftale om at overdrage os træerne. Der
indledes derfor ikke en erstatningssag mod foreningen. Uddybning heraf ved Claus Pejtersen der bistår
bestyrelsen i denne sag.
Vintervedligeholdelse her kan vi konstatere at kommunen først rydder meget sent.
Dette vil bestyrelsen tage op med kommunen når sagen om træerne er afsluttet.
Bestyrelsen blev opfordret til evt. at søge advokathjælp hvis behov herfor.
Linda Hansson, Lundemosen 64 spurgte om ikke det var på tide at skifte gartner, idet Linda mente at
gartneren havde ødelagt vejtræerne. Formanden oplyste at bestyrelsen, indtil videre, ønskede at
beholde gartneren i tilfælde af, at der blev behov for at udskifte nogle vejtræer. Linda mente ikke at det
var nødvendigt og anbefalede, at foreningen fik en bedre gartner.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Det reviderede regnskab for 2010 blev gennemgået af foreningens kasserer, der gjorde opmærksom på
at der var indsneget sig en fejl på kr. 1.000 i budgettet.
Regnskabet blev herpå godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent for 2012
Bestyrelsen foreslog kontingent på kr. 400.
Dette blev godkendt.
5. Forslag fra medlemmerne
Forslag der var indkommet for sent blev debatteret – og jf. ovenfor vil bestyrelsen følge op på dette
med kommunen når træsagen er forligt.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Karsten Høiby og Jan Toudal var på valg – og begge blev genvalgt.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Jan Wammen Dam, Lundemosen 40 og Martin Pedersen, Storeholm 25 blev valgt.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Villy H. Nielsen, Lundemosen 48 og Jan Nevers, Storeholm 44 blev begge genvalgt.
Som revisorsuppleant blev valgt Hanne Bjerrestrand, Lundemosen 44.
9. Eventuelt

Referat udarbejdet af bestyrelsen.

