Grundejerforeningen Lystgårdsparkens årlige Generalforsamling tirsdag d.
29/10-2013 i Boulstrup forsamlingshus.
Fremmødte: Tenna og Martin Blicher, Klaus og Lis Christensen, Britta og Jürgen Hornschuch,
Sven Aage og Ebba Sørensen , Børge og Sonja Mønster , Jens Villiam og Elinor Jensen, Ove og
Birthe Nielsen, Elo og Else Hesselbjerg, Vinni Bering, Asger Bertram og Anni Jensen, Louise Riley
og Hanne loft Jensen,
Referent: Hanne Loft Jensen.
1: Valg af dirigent:
Ove Nielsen.
2: Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår v/ Asger Bertram:
*Der har været 4 bestyrelsesmøder i 2013
*Vi er 42 husstande, der er medlem, hvoraf 40 ligeledes er medlem af vejfonden.
*Snerydning: der er brugt kr.3400, hvilket er 400 over det budgetterede.
*Der pointeres, at det som udgangspunkt er hver enkelt grundejer, der har ansvaret for
glatførebekæmpelse, men at vi fælesskab kan glatførebekæmpe v/ entreprenør – her skal
Asger kontaktes.
*Forårsdag: Legepladsen blev ordnet ( luget v. faldunderlagene og malet hvor der trængte.
Der blev fjernet ukrudt ved rønnebærtræerne og lagt ny flis)
*Sommerfest: d. 10/8 – god fest – vi har talt om, at lave en fornyelse til næste sommer, hvor
der bliver mere for børnene ( og børnebørnene) vi kune starte om eftermiddagen med
forskellige lege og fællesaktiviter, eftermiddagskaffe og senere fællesspisning og fest i teltet.
*Grundejerforeningens hjemmeside: Louise Riley har stået for vedligehold af denne det
forgangne år.
*Telt: Det fællestelt har været lejet ud 1gang i år. Der er blevet indkøbt nye gummistropper
til det, men det er ved at være meget slidt.Teltet ligger i Boulstrup forsamlingshus, mod et
beløb på kr.150 årligt.
*Vej og Park Odder kommune: Grundejerforeningen har fået et brev om at legepladsarealet
skulle passes at grundejerne, men brevet har aldrig været underskrevet, da det ikke var
blevet tinglyst. Kommunen fortsætter med pasning. Det tales om, at hvis der skal laves en
ændring, skal der en ny lokalplan til.
*Vejfond: vejfonden sparer op til nyt slidlag. Der oplyses, at alle har betalt.
*BOOB: Borgerforeningen er get i dvale. Forsikringen til legepladsen har
grundejerforeningen nu overtaget. Pt er den kr. 800 årligt – det er en erhvervsforsikring.
Redskaberne er inspiceret og alt er nu godkendt.
3: Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse v/ Birthe Vejby
Nielsen.
Indtægter : kr 21.000
Udgifter: i alt 17.208,44
Årets resultat. 3.791,56
(der blev uddelt et nuanceret regnskab, som blev gennemgået på mødet –se vedlagte
bilag )
Vejfond:
Indtægter: kr.36.791,66
Udgifter: kr. 10,00
Årets resultat: kr. 36.781,66
(der blev uddelt et nuanceret regnskab, som blev gennemgået på mødet – se vedlagte bilag)

4:Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
*Ingen indkomne forslag
5: Aktivitetsplan for det kommende år til orientering:
1:Forårsdag: lørdag 10. maj 2014
2:Sommerfest: lørdag d. 16. august 2014
3:Snerydning: kontakt Asger Bertram
4:Teltudlejning. Kontakt Asger Bertram
5:Opdatering af Hjemmeside: Kontakt Louise Riley
6:4 Bestyrelsesmøder i 2014 – konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.
7:Generalforsamling: tirsdag d. 28 oktober 2014
6:Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år: v/ Asger
Bertram
Der budgetteres med:
Indtægter: kr.21.000
Udgifter: kr.16.170
forventet årligt resultat: kr.4830
( der blev uddelt et nuanceret budget, som blev gennemgået på mødet – se vedlagte bilag)
7:Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
Lotte fra Lystgårdsparken 20 foreslås som medlem, Elo Hesselbjerg som suppleant.
8: Valg af revisorer og 1 suppleant:
Revisor: Sven Aage Sørensen
Revisor. Jens Villiam Jensen
Suppleant: Elo Hesselbjerg
Suppleant: Vinny Bering
9: Eventuelt:
Info: Elinor fortæller, at de sten, som ligger på vendepladsen er fra deres indkørsel og at en
flink ung mand ( Klaus Amby red.) bad om dem til at lave en basketbane på legepladsen.

