
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lystgårdsparken onsdag d. 22. 

10. 2008 

 

I anledning af foreningens 10 års jubilæum har foreningen inviteret til fællesspisning 

inden selve generalforsamlingen. Vi er 15 (fra 11 husstande) til spisningen, og det er på 

alle måder et vellykket og hyggeligt arrangement. Til selve generalforsamlingen kommer 

der én mere. 

 

1. valg af dirigent. 

Asger Bertram vælges som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt 

indvarslet. Dagsordenen godkendes. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 

Asger aflægger beretning for det forløbne år. 

 

I denne forbindelse bliver bestyrelsens nedprioritering af containere til haveaffald i 

forhold til tilskuddet til renoveringen af legepladsen, diskuteret. I år har der kun været 

container én gang mod 2 gange alle de andre år.  

 

Vedr. legepladsen opsummerer Asger: BOOB står for legepladsen og betaler den årlige 

forsikring på 1000 kr., men den har ikke råd til at betale renoveringen. Da det således var 

et spørgsmål om pladsen kunne bevares som legeplads, og da en aktiv og initiativrig 

arbejdsgruppe stod klar med realistiske ideer og forslag, valgte bestyrelsen at give et 

økonomisk tilskud. Til foråret vil der i øvrigt være en ny arbejdsdag på legepladsen hvor 

hele byen vil blive inviteret til at deltage i arbejdet med den fortsatte renovering. 

 

M.h.t. containeren er der forslag fremme om alternative løsninger af 

haveaffaldsproblemer. Udover nabohjælp eller en mindre gruppes fælles leje af en stor 

trailer er der foreslag om at leje en flismaskine. 

 

Beretningen godkendes. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Bent fremlægger det reviderede regnskab. Der er i øjeblikket 40 husstande og endnu 2 på 

vej. Når kontingentet i regnskabet udgør 13000 kr., skyldes det at der for de nye er 

opkrævet et startgebyr på 100 kr. Regnskabet godkendes. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

5. Aktivitetsplan for det kommende år. 
Asger fremlægger forslaget til aktivitetsplan for 2008 – 09. Teltet opbevares fortsat i 

Håkons lade – det gamle telt skal smides ud. Og m.h.t snerydning er det fortsat Palle man 

ringer til når der er brug for det. 

 

 



6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Budgettet fremlægges og godkendes. Kontingentet forbliver uændret på 300 kr. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Samtlige genopstillede blev genvalgt; Palle, Stig og Karen til bestyrelsen og Birthe og Lis 

som suppleanter. 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Her blev Svend Aage og Jens William ligeledes genvalgt, og Arne Balle blev suppleant 

(på 11. år). Der udspandt sig en diskussion om revisorerne ifølge vedtægterne skal 

udskiftes hvert andet år. Bestyrelsen tager dette op. 

 

9. Eventuelt. 
Der henstilles til at alle husker på at SÆNKE FARTEN når de kører gennem området. 

Der er endnu ikke kommet lokalplan for nybebyggelsen på ’Hesselbjerg-grunden’. 

Afslutningsvis bliver der generelt givet udtryk for at fællesspisning før 

generalforsamlingen er en rigtig god ide. 

 

 

 

Referent: Karen Bak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen konstituerer sig således: 
Formand: Asger Bertram,  

  Lystgårdsparken 2, tlf. 40283878, asgerbertram@hotmail.com 

Næstformand: Stig Hvenegaard Jensen,  

Lystgårdsparken 5, tlf. 86 55 69 03, stighvjensen@mail.dk 

Kasserer: Bent Mortensen,  

Lystgårdsparken15, tlf. 86 55 68 69 eller 40 34 87 95,  

bwm@mortensen.tdcadsl.dk 

Sekretær: Karen Bak,  

Lystgårdsparken 10, tlf. 86 55 64 45 eller 41410145 storchbak@mail.dk 

Menigt medlem: Palle Monefeldt,  

Lystgårdsparken 14, tlf. 29 45 96 46, palle@monefeldt.net 
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