Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lystgårdsparken onsdag d. 24. 10. 2007
Bestyrelsen og tre medlemmer er mødt op, repræsenterende 8 ejendomme. Vi starter med en
præsentationsrunde.
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.
Annette aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen godkendes.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskabet kan ikke godkendes, hvorfor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om 3 uger.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
Der ikke indkommet nogen egentlige forslag, men der er én, der har ytret ønske om skiltning vedr. børn på
vejen, både ved stamvejen og ved stikvejene. Skiltning på Vestergårdsvej hører under Borgerforeningen.
Den ny bestyrelse arbejder videre med dette.
Desuden foreslår Palle her på generalforsamlingen, at vi arrangerer en forårskomsammen på den ny stikvej,
når alle er kommet på plads. Dette går også videre til bestyrelsen.
5. Aktivitetsplan for det kommende år.
Vi skal igen have container to gange årligt, vi skal have vores traditionelle sommerfest, og så skal vi have
en arbejdsdag. Desuden skal der tages hånd om snerydningen til vinter. Endelig er der generalforsamling
igen til næste år.
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Budgettet fremlægges. Vi laver ikke et egentligt budget til vedtagelse, da udgifterne er de samme fra år til
år. Det vedtages, at kontingentet fortsætter uændret på 300 kr. pr. år pr. husstand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bent Mortensen og Annette Svenstrup er på valg. Annette modtager ikke genvalg; Bent Mortensen
fortsætter. Asger Bertram takker ja til valg, og da der ikke er andre opstillede, træder han ind i bestyrelsen.
De to suppleanter, Lis Christensen og Birthe Nielsen, fortsætter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Svens Aage Sørensen og Jens Villiam Jensen fortsætter som revisorer, og Arne Balle som revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Datoen for den ekstraordinære generalforsamling fastsættes til onsdag d. 14. nov 2007 kl. 19.30 i
forsamlingshuset. Eneste punkt er Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
godkendelse. Annette booker lokalet og laver dagsorden; hun fungerer som formand frem til 14. nov.
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