
Referat af bestyrelsesmøde 
Grundejerforeningen Lundegaard 

02-10-2018 
 
Deltagere: Kjeld, Lars, Irena, Jonas, Allan og Trine 
Fraværende: Maj-Britt 
 
 
• Økonomi: 

o Ingen ændringer foretaget i regnskabet. 
o Alle medlemmer har betalt kontingent for i år. 

• Det grønne område. 
o Bestyrelsen afviser græsslåning ved de stykker som grundejer selv har 
ansvar for. 
Beboer oplyser at nogle få træer ved det gamle piletræ er døde. Trine tager 
fat i Hededanmark for at få udbedret. Trine vil samtidig snakke med 
Hededanmark om nærliggende brombærbuske, som er til gene. 

• Legeplads: 
o Rapporten fra legepladsen viste at der var en del råd i nogle af bjælkerne. 
Bestyrelsen har besluttet at de beskadigede dele på legeplads skiftes ud så 
legepladsen kan fungere i nogle år endnu. Tømrere er bestilt og vil komme 
inden for kort tid. De 3 dele der blev vedtaget til generalforsamlingen fortsat 
bliver sat op. Snakken om trappen på legepladsen er nedstemt da legestativet 
køre på sidste vers. Ny legeplads blev debatteret og bestyrelsen snakker om 
at lægge penge til side for at kunne erstatte den gamle når tiden kommer. Når 
tiden kommer vil vi komme med forslag og prislag. 

• Stisystem: 
o Der har været rettet henvendelse til Vej og Park i Næstved, og belægningen 
ud for Flintevej nr. 1A-1D, samt hullet midt på Flintevej er udbedret. 
o Vi venter stadig på svar fra Center Fra Trafik omkring 
blomsterkumme/stænger. 

• Hjertestarter: 
o Vi er i fuld gang med og undersøge el osv til hjertestarter. Vi afventer svar 
fra NK- forsyning vedr. strøm. Vi håber på at kunne komme videre snarest 
muligt. 

• Socialt 
o Trine og andre grundejere fra Granitvej kommer med forslag til sociale 

arrangementer såsom ønske om sommerfest, loppemarked eller anden aktivitet som 
forhåbentlig, vil bringe foreningen tættere. Bestyrelsen syntes dette var en god ide 
og der vil arbejdes videre på det ved næste bestyrelsesmøde. 

 
Kommende bestyrelsesmøde: 15-1-2019 kl. 19.00 hos Trine, Granitvej 18 


