
Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Lystgårdsparken 

Mødedato: 28/10-2014 

Tilstede: Louise Riley, Tenna Blicher, Hanne Jensen, Karen Bach, Ole Bach, Elo Hesselbjerg, Else Hesselbjerg,             

Ove Nielsen, Birthe Nielsen, Frank Poulsen, Lotte Brorsen, Benny ( Efternavn ?), Vinny Bering. 

1: Valg af dirigent:  

Ove vælges som dirigent 

 

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår: v/ Louise Riley 

Bestyrelsens beretning for året 1.9.2013-31.8.2014 

Bestyrelsen. I det forløbne år har bestyrelsen bestået af Louise Birch Riley som formand, Tenna  

Lindhøj Blicher som næstformand, Hanne Amby Jensen som sekretær, Birthe Nielsen som kasserer  

samt Lotte Haahr Brorsen. Bestyrelsen har afholdt fire møder i løbet af året – det sidste møde den  

25.9.2014. 

Medlemstal. Foreningen består af 42 husstande, hvoraf 40 er medlem af Vejfonden. En trist  

besked kom da Ejner Balle, Lystgårdsparken 11, gik bort den 30. april. Han var en afholdt nabo,  

som altid var klar til en snak eller med en hjælpende hånd.  

Snerydning. Vinteren 2013-14 bød ikke på meget sne, og udgiften på snerydning holdt sig på  

omkring de 800 kr., kun lidt mere end en fjerdedel af budgettet på 3000 kr. Herunder hører ikke  

glatførebekæmpelse og den generelle snerydning omkring parcellen, som den enkelte grundejer  

har ansvaret for.  

Forårsdagen foregik lørdag den 10. maj. Legepladsen fik en omgang, nye net kom på målene og  

basketballbanen blev endelig en realitet – efter et par ekstra aftener med slæb af sten. Dog fik vi  

ikke has på ukrudtet omkring vejtræerne i år, hvilket må vente til næste arbejdsdag. Arbejdet  

sluttede med fælles frokost ved legepladsen. Tak til alle der dukkede op. Næste år falder  

forårsfesten en uge senere så vi ikke skal konkurrere med traktortrækket. 

Sommerfesten skulle have fundet sted den 23. august men måtte aflyses pga. manglende  

tilmeldinger. Bestyrelsen havde ellers introduceret et nyt koncept for dagen med aktiviteter også 

for de mindre børn og familie. Sommerfesten har længe lidt under manglende tilslutning. Vi  

forsøger os derfor med en anden løsning ved at afholde festen i forbindelse med arbejdsdagen.  

Forhåbentligt bliver det mere overkommeligt at deltage, når der kun er et arrangement årligt. 

Forsikring af legeplads. Bestyrelsen har gennemgået forsikringen af legepladsen, som i år kostede 

752,86 kr. Der er ikke foretaget inspektion af legepladsen i år da bestyrelsen vurderer, at det er  



nok at legepladsen får besøg hvert andet år eller ved etablering af nye legeredskaber. Næste  

opgave bliver at reparere rutsjebanen, når vejret igen er til det. 

Foreningens hjemmeside. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret. Er der noget, man ønsker  

på hjemmesiden, kan man henvende sig til Louise. Bestyrelsen har snakket om at etablere en ny,  

mere moderne hjemmeside men da det pt. er gratis at få siden hostet, har vi valgt at fortsætte  

med siden. 

Teltudlejning. Foreningens telt har ikke været lånt ud i årets løb. Hvis man ønsker at leje teltet,  

kan man henvende sig til Asger Bertram. Teltet opbevares i Boulstrup Forsamlingshus mod et  

kontingent på 150 kr. om året. 

En stor tak skal lyde til bestyrelsen for de hyggelige stunder og tak til medlemmer for smil og  

hjælpende hænder. 

 

3: Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse: v/Birthe Nielsen 

Se hjemmeside ”bilag til generalforsamling 2014” 

4: Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: 

Ingen. 

 

5: Aktivitetsplan for det kommende år: 

Aktivitetsplan 2015 

Forårsdag og vejfest: 
Lørdag den 16. maj 
 
Generalforsamling: 
Tirsdag den 27. oktober 
 
Efter behov:  
Snerydning, kontakt Asger Bertram, Lystgårdsparken 2 på 4028 3878 
Teltudlejning, kontakt Asger Bertram, Lystgårdsparken 2 på 4028 3878 
Opdatering af hjemmesiden, kontakt Louise Birch Riley: louise.b.riley@gmail.com 
 
Fire bestyrelsesmøder: 
Konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 

 

6: Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år: 

Se hjemmeside bilag: ”Grundejerforeningen Lystgårdsparken budget 2014-2015”  



Der vedtages kr.500 pr. husstand årligt i kontingent til Grundejerforeningen og kr. 900 pr. husstand til 
vejfoden.  

 

7: Valg af Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 

Louise Riley og Tenna Blicher er på valg og modtager ikke genvalg. 

Vinni Bering og Elo Hesselbjerg er på valg som suppleanter – begge fortsætter som suppleanter. 

Frank Poulsen vælges til bestyrelsen 

Ole Bach vælges til bestyrelsen 

 

8: Valg af revisorer og 1 suppleant: 

Jens William Jensen og Svend Aage Sørensen er på valg som revisor– begge fortsætter som revisorer. 

Arne Balle er på valg som suppleant – han fortsætter. 

 

9: Evt.: 

Et af rønnebærtræerne på stamvejen står meget skævt og kan ikke umiddelbart rettes. Elo og Ove graver 
det op og planter et nyt. 

Sommerfest: der forslås at sætte teltet op på den nyeste stikvej i Lystgårdsparken i håb om et større 
fremmøde. 

Forslag om nyt stabilgrus på den lille sti der fører til cykelstien. Dette kunne være en opgave til 
forårsarbejdsdagen.  

 


