
Grundejerforeningen Lundegaard 

Bestyrelsesmøde 10-9-2014. 

 

Deltagere: Gitte, Kjeld, Ditte, Henrik, Jens 

Bestyrelsen. 

• Vores bestyrelsesmedlem Hans Kristensen døde desværre i slutningen af august.  

• Bestyrelsen har sendt en buket til begravelsen. 

• Henrik Holm er indtrådt i bestyrelsen.  

Tilbagemelding fra loppemarkedet på Granitvej d. 24-8-2014 

• Alle tilmeldte dukkede op. 

• Der var kunder hele dagen og samlet var besøgstallet ca. 2-300 

• God handelslyst i boder samt ved spejdernes kaffe/kage bod. 

• Vi prøver igen næste år. 

• Der var beboere som udtrykte ønske om at der næste år afholdtes en vejfest evt. i forbindelse med 
loppemarkedet. 

o Tages op i forbindelse med næste Generalforsamling. 

Internet: 

• Ditte har oprettet en Facebook-gruppe for Grundejerforeningen som medlemmer kan tilmelde sig 
• Her kan lægges arrangementer og information fra bestyrelsen. 

Liste over medlemmer i Grundejerforeningen 

• Jens udsender listen igen til bestyrelsen. 

Økonomi 

• Vi forbliver i Sydbank da Danske bank kræver at vi skal have CVR-nummer. 

• Vi har fået indbetalinger ind fra alle medlemmer. 

• Jens er oprettet som bruger og har adgang til foreningens konto. 

Udendørs arealer 

• Reparation og maling af bænke og borde er gjort. (Kjeld-Jens)  

• Jens har haft kontakt med Hede Danmark omkring udestående punkter. 
o Plantningen/udskiftning af de "forkerte" træer på Flintevej vil blive gjort her i efteråret.  
o Kanter på det grønne område er klippet 
o Ukrudtet på ”Bakken” mangler stadig at blive slået. 

• Der har været klaget over at Rønnetræer på Flintevej hænger ud over vejen. 
o Bestyrelsen kigger på det. 

• Der er 2 store huller i Flintevejen 
o Henrik vil prøve at finde kontaktpersonen på kommunen, som Jens derefter vil kontakte. 
o Hvis kommunen ikke vil gøre noget vil Kjeld indkøbe noget asfalt og lappe hullerne. 

• Henvendelse fra Bondo på Flintevej omkring at gadelyset er uøkonomisk og blænder når han kigger 
på stjerner. 

o Bestyrelsen foretager sig ikke noget da det hører under kommunen. 
o Jens undersøger (hos Claus Ladegård) hvem der skal kontaktes ved defekt belysning. 

• Ditte vil undersøge om hun har kontrakten med Indu omkring legepladsen. 

Næste møde er 28-1-2015 kl 19.00, hos Jens. 


