
Grundejerforeningen Lynghus Nor.

 

 

 

Referat af den ordinære generalforsam1ing den 29. april 1986.

 

 

 

1.      Eigil Bramsen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i .h.t. 

vedtægterne.

 

 

2.      Beretningen var udsendt skriftligt.

Formanden oplyste at, da det er forbudt at henlægge både på strandene, har Bjergsted Kommune ønsket 

at få anlagt en bådplads på foreningens fællesareal, for beboere i Bjergsted Kommune og grundejere i 

foreningen. Kommunen skulle afholde udgifter til etablering og opkræve leje. Foreningen skulle selv 

bekoste reparation af vejene p.g.a. den øgede trafik.

Foreningen har sagt nej til projektet.

 

Der var stemning for, at foreningen går ind i arbejdet med bekæmpelse af muldvarpe. Grundejere der 

ønsker at lade foreningen foretage bekæmpelse på sin grund, skal henvende sig til vejformand Jørgen 

Krag, tlf. (02) 97 76 76 inden 1. juni 1986.

 

Beretning godkendt.

 

3.      Regnskab.

Kasseren oplyste at § 40 vejene først bliver færdiggjort i 1987.

 

Regnskabet godkendt.

 

4.      Budget.

 

 

Posten “diverse” på 9.000,- kr. er beregnet til muldvarpebekæmpelse og evt. underskud på sommerfest. 



Grundet uændret kontingent vil reservefonden ikke nå op på 30.000,- kr. før om et par år.

 

Budget godkendt.
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5.      Forslag om sommerfest.

Bestyrelsen ønskede flere personer med i festudvalget, men da ingen af de tilstedeværende meldte sig, 

faldt forslaget.

 

Valg:

6.      Finn Rasmussen og Svend-Aage Mortensen blev genvalgt enstemmigt.

 

7.      Søren Engstrøm, blev genvalgt som suppleant.

 

8.      Henning Madsen, blev genvalgt som revisor.

 

9.      Bendt Bruun, blev nyvalgt som revisorsuppleant.

 

 

10.    Eventuelt.

 

Der blev igen rejst ønske om bomme på stierne. Formanden sagde, at der ikke havde været penge til 

det, men bestyrelsen vil tage problemet op igen.

 

Der blev igen fremsat henstilling om, at man fører sine hunde i snor på foreningens fællesarealer.

 

Formanden håbede at flere medlemmer ville møde op til næste generalforsamling.

 

Storskrald afhentes i uge 22.

 

Mødet hævet 20.35.

 

 



/
 

Kjeld Sauerberg

Preben Neuchs


