
Referat af bestyrelsesmøde 
Grundejerforeningen Lundegaard 

29-8-2017  
 

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

Fraværende: Ingen 

 Økonomi: (Irena) 
o Adgang til betalingsservice er nu på plads efter meget besvær, med at 

ændre administrator-rettigheder fra Gitte til Irena. 
 Nye beboere er tilmeldt og fraflyttede beboere er slettet. 
 Der er ingen restancer. 

 Legeplads: (Lars) 
o Rapporten fra legepladsinspektøren var i orden, bortset fra lidt revner i nogle 

af stolperne. 
 Lars har indkøbt materiale til at fylde revner med, og vil klare det 

snarest. 
 Det grønne område. 

o Beskæring af træer og buske er ikke foretaget endnu, og der er stadig ting 
fra sidste år som ikke er blevet lavet. 

o Jens og Kjeld laver en aftale med HedeDanmark så vi kan gennemgå 
manglende punkter. 

o Tynding af læhegn ved Stenskovvej sættes i gang. 
o Maj-Britt spørger spejderne om de er interesserede i at udtynde og fjerne 

væltede og udgåede træer ved det grønne område. 
o Jonas vil kontakte Næstved kommune angående vedligeholdelse af 

regnvandsbassin. Samtidigt vil han også spørge omkring udbedring af fortov 
ved Flintevej 1(A-B-C-D) 

 Jonas har efterfølgende fået besked fra Park & Vej, at 
Grundejerforeningen skal sende en mail vedrørende fortovet. 

 Jens sender mail til Park & Vej. 
 Græs og bevoksning ved regnvandsbassinet, bliver kun slået 1 gang 

om året pga. besparelser. 
 Stisystem: 

o Renovering af stierne blev drøftet og der var enighed om at det ser ud til at 
være i orden og vi vil ikke gøre yderligere overfor NCC. 

o Der er lige blevet sprøjtet for ukrudt, af HedeDanmark, på alle stierne. 
o Kjeld indkøber grus for grundejerforeningens regning, for at udbedre gamle 

skader på flisebelægning ved stikvej hvor han bor. 
 Hjemmeside: 

o Vi har fået tilbud fra Jesper Kristiansen, Flintevej 44 om at han gerne vil lave 
en hjemmeside for grundejerforeningen, uden beregning. 

 Eneste udgift vil være for domæne og host (ca. kr. 700,-) og derefter 
ca. kr 350,- pr år. 

o Jens tager kontakt med Jesper. 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 23. januar 2018 kl. 19.00 hos Jens  


