
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lystgårdsparken, 

Onsdag den 20. april 2011 hos Birthe 

 

Tilstede: Birthe, Louise, Laila, Karen og Asger. 

Referent: Karen 

 

Ad. 1: Referat fra sidste møde godkendes. 

 

Ad. 2: Dagsordenen godkendes. 

 

Ad. 3: Økonomi. Restancer: Alle  beboere i Lystgårdsparken har nu (efter indsats fra kassererens side) betalt 

deres kontingent, dvs. alle er medlemmer, selvom ikke alle er pligtige til det. Vi diskuterede om vi kan få en 

medlemspligt for alle tinglyst. Dette har betydning i forhold til oprettelse af en fælles vejfond. Asger vil 

undersøge om dette er muligt, såvel som prisen for en sådan tinglysning. 

Snerydning: På grund af den lange og strenge vinter har udgifterne til snerydning været usædvanligt høje. 

Der er ryddet sne for 15.500 kr., og der er budgetteret med 3.000! 

 

Ad. 4: Oplæg vedr. snerydning fra Laila. Ros til Laila for hendes indsats i vinter og for hendes oplæg. Vi 

aftaler følgende tilføjelser til hendes oplæg: Det aftales med entreprenøren at der ryddes om morgenen kl. 

5.30 – 6.30 og om eftermiddagen kl. 15 – 16. Der vil ikke være snerydning efter kl. 22. Asger kommer til at 

stå som Lailas afløser, og Lailas og Asgers navne og telefonnumre kommer på sedlen. 

 

Ad. 5: Forårsarbejdsdag lørdag d. 7. maj kl. 10. Hvad skal der laves? 

På legepladsen: 

Fodboldmålene skal boltes fast – Asger køber 2 'ankre'. 

Den gamle pilehytte fjernes, Asger skaffer pil til en ny. 

Babygyngen sættes op. (Vi afventer en evt. godkendelse) 

Basketnet sættes op. Asger spørger Claus efter et beslag. 

Rønnebærtræerne: 

Efter at den ny driftschef sammen med hele personalet har været ude og se på de skader der er forvoldt, vil 

kommunen levere flis plus stolper der skal forhindre at træerne påkøres. Vi fordeler flis og banker stolper i. 

Der skal luges om træerne inden der kommer flis på. 

Sandet fra i vinters kan benyttes frit af beboerne. Det kan ikke bruges til faldsand under gyngerne. 

Der er fælles frokost for alle der deltager. Lis bliver bedt om at lave maden. Asger laver en seddel der deles 

rundt efter påske. 

 

Ad. 6: Vejfond. Asger laver et forslag til vejfond, som vi kan have klar til næste generalforsamling. Vi skal 

have en kvalificeret person ud at se på den nye stikvejs tilstand i forbindelse med kommunens aflevering af 

den. 

 

Ad. 7: Legepladsen. Se pkt. 5. 

 

Ad. 8: Medlemsmøde. Asger foreslår at vi holder et medlemsmøde forud for generalforsamlingen, dvs. til 

september, hvor vi kan orientere om og diskutere emner som tinglysning af pligtigt medlemskab, vejfond, 

legeplads, foreningens aktivitetsniveau økonomisk og mht. fælles arbejdsindsatser. Det skulle være et mere 

uformelt møde med kaffe og kage. Vi var enige om at det er et godt forslag. Detailplanlægningen tager vi 

senere. 

 

Ad. 9: Intet under Evt. 

 

Ad. 10: Næste møde. Sommerfesten er lørdag d. 13. august (Asger laver en seddel med tilmeldingsblanket 

på), og vi mødes for at forberede den tirsdag d. 9. august kl. 19.30 hos Karen. 


