
GRUNDEJERFORENINGEN LYNGHUS NOR.

Referat at generalforsamlingen onsdag den 28. april 1976.

Generalforsamlingen blev i år afholdt i “Pejsegården”, Frederikssundsvej i. Husum, ovennævnte 

dato. kl. 1930 hvor følgende punkter blev drøftet:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Mogens Christiansen som blev enstemmigt valgt.

2. Beretning fra bestyrelsen blev oplæst af formanden Orla Andersen.
Efter nogle enkelte spørgsmål blev beretningen enstemmigt vedtaget.

3. Forelæggelse at det reviderede regnskab fra kassereren Henning Madsen,
Bramsen forespurgte hvordan foreningens beholdning blev forrentet, da renteindtægten ikke 

var ret stor i forhold til kassebeholdningen.

Henning svarede, at den nuværende kassebeholdning ikke er mere end ca. 2 mdr. gammel, som 

følge at den korte tid fra sidste års generalforsamling, til regnskabsårets afslutning. Herefter 

blev regnskabet godkendt.
4. Fastsættelse at kontingent:

Bestyrelsen foreslog kontingentet nedsat til 50,- kr. for det kommende år. Erling Poppe mente 

ikke kontingentet skulle nedsættes.

Åge Hansen spurgte, om vi ikke skulle nedsætte bidraget til vejfonden. Bramsen spurgte hvor 

en evt. beplantning skulle betales fra.

Orla Andersen svarede, at bestyrelsen ikke så nogen grund til at opkræve mere

end højst  nødvendigt  -  det  er  jo  ikke  meningen at  opsamle  en  større  formue og det  er  en 

generalforsamlingsbeslutning med hensyn til vej fonden i sin nuværende form.

Henning Madsen svarede, at vi evt., kunne bruge af beløbet diverse.
5. Forslag fra medlemmerne: INGEN.
6. Valg at medlemmer til bestyrelsen:

Henning Madsen og Kjeld T.Jensen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen havde ingen forslag.

Efter  nogen  spørgen  foreslog  forsamlingen  Bendt  Bruun  som  kasserer  og  til  bestyrelsen 

Mogens Christiansen - de blev begge enstemmigt valgt.
7. Suppleanter til bestyrelsen:

Erik Mortensen blev genvalgt..

Henning Madsen blev foreslået og enstemmigt valgt.
9. Eventuelt:

Der blev stillet en del spørgsmål.
Bramsen spurgte hvor lang badebroen ville blive og hvornår den ville blive sat
i gang.
Kleisborg svarede, at godkendelsen til badebroen var kommet i jan. 76 og at den
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vil blive påbegyndt så hurtigt som muligt. Angående længden var bestyrelsen enige om, at man 

ikke kunne lave den billigere end det afsatte beløb strakte. 5.640,- kr. Urban spurgte om det er en 

badebro eller en bådebro der skal bygges?

Orla Andersen svarede: Vi har fået godkendelse til en badebro og det er ud fra denne godkendelse 

broen vil blive bygget.

Fru Arne spurgte om vejskiltene er rigtig placerede og om nye ejere får tilsendt ordensreglement.

Orla Andersen svarede, at bestyrelsen ville kikke på disse skilte, og at nye ejere ikke tidligere har 

fået tilsendt noget ordensreglement, da bestyrelsen sjældent får besked om ejerskifte før nogen tid 

efter.

Vi vil imidlertid udsende til alle så snart vi får lavet nogle. Blom Andersen manglede adresser på 

bestyrelsen.

Orla Andersen svarede, at der blev udsendt adresseliste sammen med det første brev fra sidste 

generalforsamling samt tilsvarende ophængt i vore opslagstavler.

Efter en stille og rolig generalforsamling takkede Orla Andersen de 2 afgåede 

bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde i den forløbne tid og en særlig tak til Henning Madsen 

der har siddet i bestyrelsen fra foreningens start og har fået vor kasse op at stå. Endnu engang tak.

Efter dette sluttede dirigenten af kl. 21.00.

Med venlig hilsen

Orla Andersen, Krejbjergvej. 16

2730 Herlev.


