
Grundejerforeningen Lundegaard 
Bestyrelsen 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. august 2022 

Til stede: Benny Agergaard, Mikkel Poulsen, Ole Jul Pedersen, Niels Petersen 

Afbud: Jørn Hamfeldt Pedersen 

Ad 1) Yderligere til dagsordenen? 

- Intet 

Ad 2) Opsamling på årets generalforsamling 

a) Evaluering af forløb og afvikling 

i) Enighed om tilfredshed med forløbet med god og konstruktiv debat og beslutninger truffet i stor 

enighed. 

b) Opsamling på beslutninger og væsentlige drøftelser 

i) Kontingenter 

ii) Vej-forslag 

iii) Ordensregler 

iv) Medlemsforslag 

v) Andet til mulig opfølgning 

c) Dat & sted for næste års generalforsamling? 

i) Søndag den 11. juni 2023 

ii) Sted afsøges. Mikkel og Benny afsøger muligheder. 

 

Ad 3) Bestyrelsens arbejde og arbejdsfordeling 

• Konstituering efter valg på årets generalforsamling 

iii) Benny: Formand 

iv) Niels: Kasserer og referater 

v) Ole: Veje og medlemsregistrering 

vi) Mikkel: Grønne opgaver 

vii) Jørn: Grønne opgaver 

 

Ad 4) Medlemmer/anpartshavere 

a. Til-/afgang siden sidst? (Ole) 

- Ole sender til Niels 

b. Henvendelser til formand eller bestyrelsens øvrige medlemmer? 

i. Benny orienterer om hegnsynssag ml. Lundegården/Højboparken 

ii. Lundegårdsvej 50 om ændring af hegn 

iii. Henvendelse om dige og vedligeholdelse. Niels undersøger 

iv. Henvendelse om stien mellem 3 og 5 

 

Ad 5) Veje, grønne opgaver, strand og dige 

a. Ordensregler – præcisering af medlemmernes bidrag til grønne opgaver? 

i. Niels laver udkast til næste bestyrelsesmøde 

b. Grønne opgaver – status? (Jørn) 

i. Mikkel følger op 

c. Strand og tang – status? 



Grundejerforeningen Lundegaard 
Bestyrelsen 

i. Benny følger op 

d. Digeudvalg – status? (Niels) 

i. Niels følger op på medlemshenvendelse om mulig beskadigelse 

e. Vejene her og nu – status? (Ole) 

i. Drøftelse af vejbump særligt ved Lundegårdsvej. Bump ved fjernes 

ii. Oprettelse af vejene. Hvornår er det hensigtsmæssigt.   

iii. Stabilisering af Mejsesvinget.  

f. Vejprojekter – iværksættelse iht. Generalforsamlingsbeslutning 

i. Ole undersøger priser og optimalt igangsætningstidspunkt 

 

Ad 6) Naboforeninger og kommune 

a. Nyt fra naboforeninger eller vej-laug vedr. Brentebakkevej (Benny) 

i. Højboparken fejrede 50 års jubilæum med sommerfest den 30. juli 

b. Kommune og forsyningsselskaber – noget nyt? 

i. Intet 

 

Ad 7) Økonomi. 

a. Aktuel status primo august 2022? 

ii. Forbruget følger budget 2022 

b. Udgiftskrævende projekter før næste bestyrelsesmøde? 

iii. Igangsætning af vejforbedringerne overvejes  

c. Kontingenter fra 2023 – særlig opfølgning på generalforsamlingens beslutninger? 

iv. NP kontakter medlemmer, der d.d. betaler via betalingskort med 

opfordring til at anvende Betalingsservice. Bestyrelsesmedlemmerne er 

gerne behjælpelige, hvis der er behov for assistance 

Ad 8) Bestyrelsens mødeplan 

a. Mødeplan for møder frem til generalforsamlingen 2023. 

i. 9/10-2022, 7/1-2023, 11/3-2023, 6/5-2023 

b. Emner til næste/kommende møde 

1. Ordensregler 

 

Ad 9) Eventuelt  

 - Intet   

 

14. august 2022; Referent: Niels Petersen 

 


