
Referat af bestyrelsesmøde 
Grundejerforeningen Lundegaard 

13-6-2016  

Deltagere:  Kjeld, Gitte, Lars, Irena (suppleant), Jens 

Fraværende: Ditte 

 Økonomi.  
o Alle har betalt kontingent. 

 Det grønne område. 
o Kjeld vil sørge for opsyn med det grønne område og kontakten med 

HedeDanmark.  
 Kontaktperson Palle Damm 
 Tlf. 2778-6016 
 Email: pada@hededanmark.dk 

 Legeplads 

o Lars vil sørge for opsyn med legeplads samt kontakt med 
legepladsinspektør. 

o Vi har modtaget en rapport fra inspektionen af legepladsen og der er flere 
punkter som vi skal have udbedret. 

 Faldunderlag er generelt ikke tilstrækkeligt flere steder 
 På klatrevæg er der flere steder hvor hættesnore kan sidde fast og det 

skal oliebehandles. 
 Det kan blive nødvendigt at fjerne klatrevæg hvis vi ikke kan 

løse problemet med sikkerheden omkring hættesnore. 
 Der er sprækker i flere stolper med skarpe kanter hvor fingre kan 

komme i klemme. 
 Det prøves at løses ved at fylde revner op. 

o Lars vil prøve at vurdere hvor meget materiale der skal til for at 
faldunderlaget bliver i orden. Der skal måske grave noget grus af på enkelte 
steder for at sikre et tilstrækkeligt tykt underlag 

o Jens kontakter INDU, for at få den seneste inspektionsrapport af legepladsen 

o Der indkaldes til en arbejdsdag hvor legeplads og bænke kan blive malet og 
vi kan lave andre opgaver. 

 Dato: 4-9-2016 kl. 10.00-15.00   
 Ditte sørger for kontakt til forsikringsselskab, kommune og står for Facebook-

gruppe og opdateringer.  
o Ditte undersøger hvad vores forsikring dækker. 

 Alm. Brand Police nr. 1475 7724 

 Stisystem. 
 Kjeld har aftalt med NCC at de laver renovering af stisystemet i løbet 

af sommeren. 
 Opfølgning på Generalforsamling: 

o Jens tilretter referatet og Grundejerforeningens Naboråd 
o Lars kopierer materialet. 
o Irena uddeler materialet til alle husstande. 

 Kommende bestyrelsesmøde:  15-8-2016 kl. 19.00 (Jens, Flintevej 12) 


