
mandag den 21. oktober 2019 

1 

 

 

Generalforsamling 21-10-19 
 

Beretning for forgangne år. 

- Valg af dirigent Ove 

- Der har ikke været noget snerydning, Ole står for kontakten til snerydning. 

- Der var to vedligeholdelsesdage sidste år. Der er er fjernet ukrudt to gange sidste 

år, foruden arbejdsdage. 

- Foreningens hjemmeside bliver opdateret efter generaltforsalingen 

- Festteltet er blevet skrottet 

- Vi har sagt nej til hjertestarter ved forsamlingshuset, da det giver mere mening 

at have den tæt på hvor folk bor. Projektet er blevet lagt på stand by. 

 
 
 
 

Fremlægning af budget 01-09-18 - 31-08-19 

- Indtægter - 21500 kr. 

- Udgifter - 14257,74 kr. 

- Egen kapital - 84633, 58 kr. 

- Vejfond 250.753,51 kr. 

- Det er planlagt at lave veje samtidigt med kommunen. 

- Se det fulde budget på http://boulstrup.net/lystgaardsparken/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Forslag fra Bestyrelse og medlemmer 

- Forslag til opgradering af legeplads 

• Legepladsen trænger til en opdatering, men der er ikke noget akut 

• Vi foreslår at bruge op til 50.000 kr. på at opgradere legepladsen. 

http://boulstrup.net/lystgaardsparken/
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Aktivietetsplan for næste år 

- Der skal laves en efterårsarbejdsdag 3. november et par timer 

- Der skal laves en forårsarbejdsdag 2. maj 

- Næste generelforsamling 19. oktober 
 
 
 
 

 
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det 

kommende år 

 
- indtægter 21000 kr. 

- Udgifter i alt 63300 kr. 

- Egenkapital derefter 4333, 58 kr. 

- Vejfonden 

- I 38700 kr. 

- Ingen udgifter 

- Kontigent bibehold. 

- Se det fulde budget på http://boulstrup.net/lystgaardsparken/ 
 
 

Valg af bestyrrelse 

- På valg Rikke og Louise 

- Rikke og Louise er blevet genvalgt. 

- Rikke fortsætter som kasser og Louise som formand 
 
 
 
 

EVT. 

- Henrik har givet info om cykelsti, og læst brev op fra kommunen 

- Plys har forslået at vi laver tiltag for at lokke bier til legeplads. 

- Henrik. Har givet input til legepladsen. Man kan bruge basketbanen til 

fællesspisningsområde med bålplads. 

http://boulstrup.net/lystgaardsparken/
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