Referat fra Grundejerforeningen Lystgårdsparkens
generalforsamling tirsdag d 27. oktober 2015
Tilstede: Ole Storch, Karen Bak, Jens William Jensen, Elo Hesselbjerg, Børge Mønster,
Sonja Mønster, Birthe Nielsen, Ove Nielsen, Lotte Brorsen, Martin Blicher, Frank Poulsen
og Hanne Jensen.

Referat:
Referent: Hanne Jensen

Ad 1: Valg af dirigent:
Ove Nielsen vælges.

Ad 2: Bestyrelsens beretning fra det forløbne regnskabsår: v/ Frank Poulsen
Bestyrelsens beretning for året 1.9.2014-31.8.2015
Bestyrelsen. I det forløbne år har bestyrelsen bestået af Frank L. Poulsen som formand,
Ole Storck Bak som næstformand, Hanne Amby Jensen som sekretær, Birthe Nielsen
som kasserer samt Lotte Haahr Brorsen. Bestyrelsen har afholdt to møder i løbet af året –
det sidste møde den 18.8.2015.
Medlemstal. Foreningen består af 42 husstande, hvoraf 40 er medlem af Vejfonden.
Snerydning. Vinteren 2014-15 bød ikke på meget sne, og der var ikke udgifter til
snerydning.
Forårsdagen foregik lørdag den 16. maj. Bestyrelsen havde stemt dørklokker og overrakt
indkaldelse til forårsdagen, hvilket bidrog til et rigtig pænt fremmøde. Legepladsen fik en
omgang, basketballkurvene blev tilpasset banens størrelse, vejtræerne fik flis og
cykelstien ved marken fik nyt grus. Der blev rundet af med grillpølser, øl og vand ved
Klaus og Hanne i nr. 32.
Der var planlagt afholdelse af sommerfest i forbindelse med arbejdsdagen. Formålet med
at lægge det samme dag, var håbet om flere deltagere. Bestyrelsen også her personligt
overrakt flyers til samtlige husstande. Tilslutningen var ikke overvældende, og det blev
derfor vedtaget, at grundejerforeningen fremover er vært med grill, øl og vand ved
afslutning på arbejdsdagen. Såfremt nogle skulle have lyst til at arrangere sommerfester
eller andre fælles arrangementer vil dette foregå på eget initiativ. Bestyrelsen vil dog
opfordre til, at man benytter sig af muligheden, da vi råder over et passende telt.
Forsikring af legeplads. Bestyrelsen har kontaktet både forsikringsselskabet og Odder
Kommune omkring krav til legepladseftersyn. Der er tidligere blevet vedtaget, at det årlige

legepladseftersyn kun skulle foretages hvert andet år, da pladsen består af relativt få
legeredskaber. Det er dog et krav fra kommunen, at eftersynet gennemføres hvert år,
hvilket vi bliver nødt til at efterkomme, hvis også forsikringen skal være gældende.
Foreningens hjemmeside. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret. Er der noget, man
ønsker på hjemmesiden, kan man henvende sig til Louise.
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.
Stor tak til bestyrelsen for hyggelige og konstruktive møder. Ikke mindst en stor tak til alle
som mødte op på forårsdagen.
Bestyrelsen, Frank L. Poulsen, oktober 2015

Ad 3: Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse: v/
Birthe Nielsen
Se hjemmesiden ” bilag til generalforsamling 2015”

Ad 4: Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
Ingen indkomne forslag.

Ad 5: Aktivitetsplan for det kommende år til orientering: v/Frank
Aktivitetsplan 2016
Forårsdag: lørdag den 21. maj 2016
Snerydning: Kontakt Asger Bertram
Teltudlejning: Kontakt Asger Bertram
Hjemmeside: Kontakt Louise Birch Riley
Bestyrelsesmøder efter behov. Konstituerende bestyrelsesmøde lige efter
generalforsamlingen
Generalforsamling: tirsdag den 25. oktober 2016

Ad 6: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år:
v/Birthe:
Se hjemmesiden ”bilag til generalforsamling 2015”

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Hanne Jensen. Modtager ikke genvalg.
Birthe Vejby Nielsen. Modtager ikke genvalg.
Louise Birch Riley. Modtager valg og vælges
Rikke Foldager. Modtager valg og vælges.
Elo Hesselbjerg. Suppleant- fortsætter.
Vinny Bering. Suppleant – fortsætter.

Ad 8: Valg af revisorer og en suppleant:
Svend Åge Sørensen modtager ikke genvalg.
Jens Villiam Jensen modtager ikke genvalg.
Sonja Mønster modtager valg – vælges.
Klaus Amby Jensen modtager valg – vælges.

Ad 9: Evt.:
# Vi drøfter skrivelsen ” Lokalråd Boulstrup” som netop er kommet i vore postkasser.
# Vi drøfter og kommer med løsningsforslag til, hvordan vi får flere medlemmer med til
generalforsamlingen og arbejdsdage. Vi taler bla. om, at det ikke kun handler om, at
legepladsen skal shines op, på arbejdsdagene, men det er hele Lystgårdsparken – både
vejtræerne, diverse stier og andet. Vi taler, om man kunne lave en liste på forhånd over
arbejdsopgaverne som hænger synligt for alle, hvor man kan krydse sig ind på de enkelte
opgaver.
#Ovenstående punkt førte til en drøftelse af en ”Info stander” for Lystgårdsparken, som
evt. Kunne stå ved indkørslen til Lystgårdsparken. Måske kunne Nana Ernst lave et forslag
til et indbydende udseende. Ole spørger Michael, som arbejder på Odder produktionsskole
om opgaven kunne være noget for dem. Vi kunne se det som en mulighed for at byde evt.
tilflyttere mere velkommen til Lystgårdsparken i stedet for at mødes med ”tilsalg”skilte…..
# Et ønske/ opråb til alle husejere: Når stormene raser og skraldespandene vælter. Så ryd
venligst op igen.

