
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lystgårdsparken,  

mandag d. 4. august 2008 
 

Afbud fra Stig. Palle og Karen mødte frem hos Asger. Bent måtte vi undvære. 

Referent: Karen Bak 

 

ad. pkt. 1. Referatet fra sidt blev godkendt. 

 

ad. pkt. 2. Planlægning af sommerfesten lørdag d. 9. august: 

Vi mødes alle for at rejse teltet kl. 11 lørdag formiddag. 

Bent og Palle henter teltet og de kulørte lamper hos Håkon og borde og stole i forsamlingshuset.  

Palle har en grill og en grillstarter, og Asger låner nogle flere.  

Karen køber kul og papirsservietter og sørger for blomster. 

Palle låner duge på sit arbejde. 

Asger sørger for øl og vand. 

Palle medbringer sine bocciakugler og Karen låner Ivans kongespil. 

Karen snakker med Ole om eventuel musik. 

OPRYDNING næste dag: alle + evt. festdeltagere. 

 

ad. pkt. 3. Økonomi. Punktet udsættes. Asger vil snakke med Bent og desuden lave en ordning 

med banken så han også kan gå på konto-kig. 

 

ad. pkt. 4. Legepladsen: 

Asger fremlægger legepladsgruppens forslag til renovering af legepladsen. Det drejer sig om en 

plan som m.h.t. tid og rækkefølge strækker sig over 5 år og har et anslået og prioriteret budget på 

op til ca. 100.000 kr. Borgerforeningen som står for legepladsen, har ikke umiddelbart økonomi 

til det, så spørgsmålet er om og hvordan vores grundejerforening kan og skal gå ind i det. Palle 

stiller et forslag i forhold til vores økonomi: at vi kan budgettere med et relativt højt beløb til 

snerydning, som – i den grad det ikke bliver brugt - overføres til legepladsen. 

Grundejerforeningens bestyrelse skal være enig om et forslag derfor holder vi et lille møde i en 

’ølpause’ på lørdag. 

(Vi luftede nogle tanker om sponsorering af legepladsrenoveringen, men det er noget der ligger i 

arbejdsgruppens regi.) 

 

ad. pkt. 5. Hjemmesiden fik megen ros 

 

ad. pkt. 6. Andet? Ingen kommentarer. 

 

ad. pkt. 7. Næste møde. Udover det lille møde på lørdag og det fælles bestyrelsesmøde med 

Borgerforeningen som ikke er aftalt endnu, skal vi holde et forberedende møde før 

generalforsamlingen (som er onsdag d. 22. oktober), og det bliver mandag d. 6. oktober kl. 19.30 

hos Bent, og det bliver uden Palle som er på ferie på det tidspunkt. 


