
Grundejerforeningen Lystgårdsparken          

 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. januar 2014  

 
Tilstede: Birthe, Tenna, Lotte og Louise 

Referent: Louise 

 

1. Dagsorden godkendt 

 

2. Referater fra generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde godkendt 

 

3. Økonomi v. Birthe. Birthe gav en kort status. Alle husstande har indbetalt deres kontingent. Der 

står dags dato 40.738 kr. på grundejerforeningens konto og 37.235 kr. på vejfondens.  

 

4. Orientering om hjemmesiden v. Louise. Louise har opdateret hjemmesiden med datoer for 2014 

og tilføjet nye bestyrelsesmedlemmer. Hjemmesiden er hostet på samme server som siderne for 

Boulstrup Borgerforening og forsamlingshuset. Det blev drøftet, om vi skulle prøve os med en ny, 

mere moderne side, men konklusionen var, at vi fortsætter med den gamle side, da siden ikke 

bruges ofte, og da vi gratis kan få lov at eksistere på den nuværende server. 

 

5. Orientering om snerydning og teltudlejning v. Louise. Asger har tilbudt at være ansvarlig for 

snerydning og teltudlejning. Asger har aftalt med Per Lund fra Hølken Maskinstation, at han rydder 

sne denne vinter på samme betingelser og priser som sidste år.  

 

6. Orientering om legepladsen v. Louise. Louise har gennemgået den eksisterende 

legepladsforsikring, som er en erhvervsforsikring fra TRYG. Hun har samtidig undersøgt, hvad et 

årligt tilsyn af legepladsen koster, hvis det bliver en del af kommunens turnusordning. Prisen er pt. 

2000 kr. pr. tilsyn. Umiddelbart fremgår det ikke af forsikringen, at der skal foregå et årligt tilsyn af 

legepladsen, så bestyrelsen vurderer, at det er tilstrækkeligt, hvis tilsyn foregår hvert andet eller 

tredje år såfremt vi sørger for almindelig vedligeholdelse. Pr. 1. juni skal forsikringen fornys, så her 

sørger Louise for et ejerskifte fra borgerforeningen, som står som ejer pt., til grundejerforeningen. 

Samtidig undersøger hun, om det stadig er en erhvervsforsikring, der er den rigtige løsning.  

 

7. Forårsdagen v. Louise. Forårsdagen er den 10. maj, og vi planlægger at: 

a. Fjerne ukrudt ved bl.a. træer og faldunderlag. 

b. Sætte net på målene 

c. Etablere en basketballbane, hvilket kræver indkøb af sand m.m. og lån af maskiner. Vi skal 

desuden undersøge eventuelle sikkerhedskrav ved etablering af en basketballbane.  

d. Derudover bestiller vi en professionel til at slibe og male rutsjebanen, da det skal gøres med 

epoxy og derfor af en, som har erfaring med malemetode og ideelle vejrforhold. Hanne er på 

sagen. 

 

Planlægning af forårsdagen sker på næste bestyrelsesmøde.  

 

8. Andre punkter. Lotte fremsatte et ønske om at kunne etablere en skaterrampe/park og vil 

undersøge mulighederne. Et nyt festkoncept for sommerfesten blev også drøftet. Ideen er at starte 

tidligere med lege og aktiviteter, så også dem med mindre børn har mulighed for at deltage. 

 

9. Næste møde finder sted onsdag den 23. april kl. 19.30 hos Louise 


