
Grundejerforeningen Lundegaard 

Bestyrelsesmøde 16-3-2015 
 

Deltagere: Kjeld, Henrik, Gitte, Ditte, Jens 

Bestyrelsen. 

 Generalforsamling vil blive afholdt 19-5-2015 kl. 19.00 på biblioteket. 
o Jens har bestilt mødelokale på biblioteket. 

 Dagsorden med regnskab og budget udsendes i uge 13. 
 Henrik vil stå for kopiering. 
 Jens vil sørge for uddeling. 

Økonomi 

 Vi har på nuværende tidspunkt modtaget betaling fra alle husstande undtagen 3, 
hvor den ene husstand er under salg. 

o Gitte følger op på de manglende betalinger. 

 Budget 2015/16 
o Gitte laver budget som udsendes sammen med indkaldelsen til 

Generalforsamlingen. 
 Der afsættes kr. 10.000,- til vedligeholdelse af legeplads, når aftalen 

med INDU udløber efter 2015. 
 Der afsættes kr. 10.000 til vedligeholdelse af stier og diverse. 

Udendørs arealer  

 Elskab ved pumpestation bagved Flintevej 10/12 har løs bag-beklædning. 
o Ditte tager kontakt til Park & Vej for at få det udbedret. 

 Henvendelse vedr. problemer med katte fra Carsten Gullacksen, Flintevej 39 
o Jens skriver til beboer, at bestyrelsen ikke er i stand til at hjælpe med 

problemet. 

 Tilbud på vedligeholdelse af det grønne område fra Irena Kjærgård, Flintevej 48 
o Jens skriver til beboer at vi fastholder vores aftale med HedeDanmark.  

 Fjernelse af jord og græs der er vokset udover stierne. 
o Kjeld har fået et tilbud på kr. 12.000,- incl moms for udførsel af arbejdet. 

 Bestyrelsen har vedtaget at få det gjort så snart som muligt, for at 
skåne stier mod at der står vand som kan fryse og give revner i 
belægningen. 

 Legeplads: 
o Da vi har betalt sidste rate til INDU skal vi nu beslutte hvem der skal stå for 

vedligeholdelse af legeplads efter 2015  
 Henrik har fået tilbud på kr 2.090,- for lovpligtigt syn af legepladsen. 

 I dette tilbud indgår der ikke vedligeholdelse. 
 Ditte vil indhente tilbud fra INDU på syn og vedligeholde efter 

kontrakten udløber med udgangen af 2015. 

 

Næste møde er Generalforsamling d. 19-5-2015 kl 19.00 på biblioteket. 


