GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMOSEGAARD
Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling 29.3.2012 på Hedelyskolen.
Til stede var 14 medlemmer.
Formanden Hasse Nielsen 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 2011 ved formand Hasse Nielsen
Beretningen blev gennemgået.
Såfremt beretningen kunne godkendes, så dermed også godkendelse af, at vi renoverer
vejtræer på Storeholm.
Beretningen blev godkendt.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kasserer Karsten Højby
Regnskabet blev gennemgået.
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsens forslag til budget 2013
Budgettet blev gennemgået det foreslåede kontingent på kr. 400.
Samtidig kunne kassereren oplyse, at foreningen fremover har hævet rykkergebyret til kr. 75,00.
Spørgsmål om snerydning på Lundestien fra 8-tal til Blågårdsvej.
Formanden kunne oplyse, at vi ikke har nogen dokumentation for at vi ejer stien.
Toftedal grf. ejer en del af stien. Grundejere op til stien skal sørge for snerydning.
Forslag om at Park og vej kan jo gøre det mod betaling.
For 23 år siden betalte vi ca. 10.000 for snerydning på stier.
Jan Wammen Dam foreslog, at han kunne undersøge, hvem der skal rydde på skolestierne,
og hvem der ejer dem. Dette blev vedtaget.
Spørgsmål om at vi bør vel ikke betale. Evt. skade hvem skal betale? Foreningens forsikring dækker kun
hvis der er ryddet. Kategori 2 stier skal saltes inden frost og ryddes tidligt – meget skrappe regler.
Herefter blev budgettet godkendt inkl. kontingent.
Forslag fra medlemmer
Ingen modtaget.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af formand – Jan Toudal blev valgt.
Til nyt bestyrelsesmedlem blev Preben Hjorth Rasmussen, Lundemosen 77 valgt.
Genvalgt blev Rene L. Johansson og Carsten Bjerregård.
Valg af suppleanter
Jan Wammen Dam, Lundemosen 40 og Søren Jensen, Lundemosen 81 blev valgt.

Valg af revisor
Villy Nielsen, Lundemosen 48 og Johnny Petersen, Lundemosen 50 blev valgt.
Valg af revisorsuppleant
Rune Drage, Storeholm 41 blev valgt.
Eventuelt
Debat om at vi bør renovere stien ved Holmeagervej, hvor et køretøj har kørt og ødelagt
belægningen 17.1. Claus Pejtersen har skrevet til kommunen – men ikke fået svar.
Bestyrelsen vil følge op på dette. Evt. må gartner klare det.
Ud for Storeholm 10 er der en sætning i belægning. Bestyrelse vil se på dette.
Hvorfor holdes der møde på Hedelyskolen?
Hasse redegjorde for vores henvendelser til borgmesteren, og at andre må bruge Mosede skolen,
men ikke os. Spejderhytten var for trang sidste år.
Spørgsmål til 8 tals vedligeholdelse – kommunen har lovet at rydde op.
Plan mod oversvømmelse er stadig på bordet, men bestyrelsen har ikke hørt mere om planerne herfor.
De små grønne arealer har mere mos en græs – f.eks. græsareal ved nr. 83. Kan vi gøre noget ved det?
Bestyrelsen vil se på det.
Lundemosen 79 – takkede Hasse for der store arbejde han har udført igennem så mange år.
Ingen opgaver har været for små eller for store.
Hermed kunne dirigenten erklære generalforsamlingen afsluttet.
Referat Jan Toudal

