Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lystgårdsparken,
tirsdag d. 19. oktober 2010

Fremmødte foruden bestyrelsen: Elo, Else, Vinny, Anni, Birgitte, Ole. Afbud fra Stig.

Ad. 1:
Palle vælges til dirigent og konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling. Dagsordenen
godkendes.
Ad. 2:
Asger fremlægger bestyrelsens beretning for det forløbne år som godkendes. (se bilag) Palle
supplerer med en redegørelse for vores valg af en anden entreprenør til at varetage snerydning. Og
Asger fortæller om sin seneste kontakt til Hanne Broe vedr. vores stakkels rønnebærtræer m.m.
Ad. 3:
Bent fremlægger revideret regnskab for det forløbne regnskabsår. Dette godkendes. (se bilag)
Elo bemærker i sin egenskab af revisor, at vi skal vedlægge bilag på udgifter.
Ad. 4:
Bestyrelsen foreslår, at Grundejerforeningen støtter Randlevskolen med 4000 kr. pr 1. august 2011
under forudsætning af, at den etableres som friskole. Forslaget vedtages.
Ad. 5:
Asger fremlægger bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. (se bilag – med datoer)
Vi får ingen affaldscontainer mere, men det bemærkes, at affald kan afhentes gratis. Sommerfesten
foreslås rykket til d. 20. august. Aktivitetsplanen godkendes
Ad. 6:
Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år fremlægges af Asger. Begge dele er
uændrede i forhold til sidste år.
Initiativerne omkring legepladsen er gået i stå. Der gives udtryk for et ønske om at børneforældrene
er aktive igen.
Den nye bestyrelse vil arbejde med et forslag om en vejfond til opsparing af midler til fremtidig
vedligeholdelse af stikvejene. Det bemærkes at vores kontingent er meget lavt sammenlignet med
andre ejerforeningers.
Ad. 7:
Palle Monefeldt og Stig Hvenegaard ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. Louise Riley og Laila
Franken vælges til nye bestyrelsesmedlemmer. Karen Bak genvælges. Som ny suppleant vælges
Vinny Bering, og Birthe Nielsen genvælges.
Ad. 8:
Som revisorer genvælges Susanne Kruse og Elo. Arne Balle genvælges som revisorsuppleant.
Ad. 9:
Asger takker Palle for samarbejdet og for hans indsats i bestyrelsesarbejdet. Stig takkes ligeledes in
absentia.
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