
Referat af bestyrelsesmøde 
Grundejerforeningen Lundegaard 

d. 15-6-2015 

Næste møde. 7-10-2015 kl. 19.00 hos Kjeld, Granitvej 38.  

 

 

Deltagere:  Gitte, Ditte, Kjeld, Henrik, Jens, Lars (suppleant) 

 

Bestyrelsen: 

• Godkendelse af referat fra Generalforsamling og adresseliste. 

o Referatet blev godkendt og der var ingen rettelser til bestyrelseslisten udover 
Gittes telefonnummer, som er ændret i listen der blev udsendt 3-6-2015 

o Henrik sørger for kopiering og Ditte sørger for uddeling. 

Økonomi. Gitte 
• Vi har ingen restancer og alle har indbetalt, uden der har været brug for inkasso. 
• Grundejerforeningen har brug for at få lavet et CVR nummer. 

o Gitte sørger for at vi får CVR-nummer i løbet af sommeren. (Gratis) 

Loppemarked. Ditte  
• Ditte og Dorthe Krabbe arrangerer loppemarkedet sammen. 

o Dato vil sandsynligvis blive 16-8 eller 23-8.  
o Indbydelse til loppemarkedet udsendes sammen med referat fra 

Generalforsamlingen. 
o Der annonceres i både Ugebladet og Næstved Bladet og arrangementet 

lægges også på Grundejerforeningens Facebook-gruppe. 

Maling klatretårn på legepladsen 
• Ditte undersøger pris fra INDU, hvis de skal male tårnet sammen med den øvrige 

legeplads. 
o Prisen sendes rundt til bestyrelsen for godkendelse. 
o Hvis INDU’s pris er for høj vil Kjeld og Jens sørge for at få klatretårnet malet. 

Sti ved Granitvej.  
• Punkt fra Generalforsamling hvor det blev påtalt at rødderne fra træer er ved at 

ødelægge belægningen på sti mellem Granitvej 9 og 11, samt at grene hang ind 
over sti og nabogrund.. 

o Bestyrelsen vil ikke foretage sig noget i sagen, da grene som hang ind over 
naboens grund allerede er klippet af og røddernes skade på stien ikke er 
meget anderledes end flere andre steder på vores sti-system. 

o Når stierne skal laves, skal der dog ske en kapning af rødder fra 
omkringstående træer, så det ikke sker igen. 

o Jens udformer et brev til beboer i Granitvej 9, med bestyrelsens beslutning. 

Facebook-gruppen for Grundejerforeningen. 
• Facebook-gruppen for Grundejerforeningen er nævnet i referatet fra 

Generalforsamlingen og anvendes også ved information omkring loppemarkedet. 
 
Evt. 

• Undersøge i lokalplan omkring kørefliser på græsarealer foran husene. 
o Henrik skaffer lokalplan og sender til bestyrelse. 


