Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lystgårdsparken, mandag d. 10.
december 2007
Palle, Asger og Bent mødte frem hos Karen. Referent: Karen
Ad. pkt. 1: Den ny bestyrelses konstituering:
Formand: Asger Bertram,
Lystgårdsparken 2, tlf. 49283878, asger.bertram@mail.dk
Næstformand: Stig Hvenegaard Jensen,
Lystgårdsparken 5, tlf. 86 55 69 03, stighvjensen@mail.dk
Kasserer: Bent Mortensen,
Lystgårdsparken15, tlf. 86 55 68 69 eller 40 34 87 95,
bwm@mortensen.tdcadsl.dk
Sekretær: Karen Bak,
Lystgårdsparken 10, tlf. 86 55 64 45 eller 41410145 eller 41430164,
storchbak@mail.dk
Menigt medlem: Palle Monefeldt,
Lystgårdsparken 14, tlf. 29 45 96 46, palle@monefeldt.net
Kontakt til Troels Vinge vedr. snerydning: Palle Monefeldt
Ad. pkt. 2: evt.:
Oversigt over bestyrelsens opgaver:
Container 19. – 22. marts og 10. – 13. oktober
Lørdag d. 3. maj kl. 14: forårskomsammen på den ny stikvej
samt arbejdsdag (herunder (evt.) beskyttelse af rønnebærtræer)
Lørdag d. 9. august: sommerfest
Onsdag d. 22. oktober kl. 19.30: generalforsamling
- desuden
Snerydning - og
Skiltning vedr. børn på vejen
Opdatering af vores hjemmeside
Derudover holder vi bestyrelsesmøde onsdag d. 27 februar kl 19.30 hos Palle,
og mandag d. 14. april kl. 19.00 mødes vi hos Asger og går en runde, hvorefter vi planlægger
arbejdsdagen d. 3. maj. Ideer til arbejdsdagen kan mailes til Karen, som sender dem videre til
alle.
Fra Forsamlingshusets bestyrelse:
Asger fortæller, at man er i færd med at lave en lille folder om foreninger i Boulstrup. Der er
levnet plads til vores grundejerforening. Vi medsender vores oversigt over opgaver.
Snerydning:
Palle fortæller, at Troels Vinge har ringet, at han ikke kunne påtage sig snerydningen længere,
fordi forsikringen ikke vil dække de skader, han kommer til at lave under rydningen. Han har haft
en sag vedr. et dæksel, der ragede op over asfalten og derfor blev beskadiget.Vi konkluderer, at vi
for at forebygge skader skal holde øje med dækslerne på stikvejene (vel også på stamvejen?)
hvert år i november – og at grundejerforeningen så må dække evt. skader.

Teltet: ligger inde hos Håkon og kan lånes af medlemmer af grundejerforeningen ved
henvendelse til Asger. Teltet kan kun bruges her i Lystgårdsparken.
Nye beboere:
Bent sender en opdateret medlemsliste til resten af bestyrelsen. De nye beboere skal have en
velkomstpakke = et velkomstbrev, et sæt vedtægter og et girokort. Asger checker med Annette, at
dette er korrekt, og han redigerer også det gamle velkomstbrev.
Rønnebærtræerne:
Asger mener at have hørt, at hvis vi betaler nye træer, vil kommunen godt gøre arbejdet med at
plante dem. Asger ringer til Ole Breum.
Palle vil spørge planteskolen på Rude Havvej, om de vil sponsorere nogle røn, mod at vi lægger
en lille reklame ved velkomstpakken til de nye beboere.
Stien langs vandværket:
Der er lagt jord på rabatten og sået græs. Bent fortæller, at for mange år siden var denne sti
asfalteret, men den blev ødelagt af kommunen. Den sag, vi har haft kørende nu, handler om
opgravning i forb.m. kloakering til den nye bebyggelse. Asger snakker med Annette, om der skal
eller kan gøres mere.
Hjemmesiden:
Asger opdaterer den.
Skiltning om børn på vejen:
Palle undersøger, hvad sådanne skilte koster. Desuden vil han undersøge, hvor der er planlagt
adgangsveje til de kommende udstykninger over mod SL-Rens og BMF.
God rejse til Asger, som skal til Californien og Hawai 20. dec. – 20. jan – og glædelig jul til alle!

