
Referat af bestyrelsesmøde 
Grundejerforeningen Lundegaard 

23-1-2018  

Deltagere:  Kjeld, Lars, Irena, Maj-Britt, Jonas, Jens 

Fraværende: Allan 

• Økonomi: 
o Regnskabet for 2017 blev gennemgået og der var ingen rettelser. 

 Irene sørger for underskrift fra revisorer. 
o Forslag til Budget for 2019 blev gennemgået. 

 Beløb til beskæring og udtynding ændres fra kr. 10.000,- til kr. 
25.000,- 

• Det grønne område. 
o HedeDanmark er ikke færdig med beskæring, som følge af det våde vejr. 
o Vi må kontrollere om arbejdet bliver udført som aftalt, da de tidligere har 

sprunget over flere steder.  
o Vi har endnu ikke betalt for udtynding af beplantningen ud mod Stenskovvej. 

• Legeplads: 
o Lars vil sørge for bestilling af det årlige eftersyn, og fylde de sidste revner ud 

inden inspektionen. 
• Hjemmeside. 

o Jens får opdateret følgende på vores hjemmeside: 
 Irena’s mail adresse. 
 Referat af bestyrelsesmøde 
 Lokalplan for de 4 nye rækkehuse Flintevej 1 (A-B-C-D) 

 Maj-Britt vil sende kopi af lokalplanen til Jens. 
o Der var enighed om at vi lægger regnskab, budget og dagsorden til 

Generalforsamlingen ud på hjemmesiden. 
• Stisystem: 

o Hullet som var blevet lavet af Næstved forsyning mellem Flintevej 10 & 12 er 
blevet lavet.  

o Der står vand på fordelingsvejen ud for Kjelds stikvej. 
 Kjeld har taget kontakt til Næstved kommune. 

o Flere steder er gadelamper langs stierne meget svage. 
 Irena vil melde det på Næstved kommunes hjemmeside. 

• Generalforsamling: 
o Forslag til dato for årets Generalforsamling er onsdag d. 2-5-2018. 

 Alternativ dato er torsdag d. 17-5-2018 
o Jens booker lokaler på biblioteket. 
o Bestyrelsen vil lave et forslag til generalforsamlingen, om at der indkøbes en 

hjertestarter til Grundejerforeningen. 
 Pris ca. kr. 6.500,- 
 Ophænges central omkring legepladsen. 

o Jens genopstiller ikke som formand. 

Kommende bestyrelsesmøde: 20-3-2018 kl. 19.00 hos Jens, Flintevej 12 


