Referat af generalforsamling i
foreningen Lundparken

Mandag d. 25/3 2019, kl. 19.00 – 20.30
i lokale 55, Sct. Jørgens Skole, Helligkorsvej 42A, 4000 Roskilde
Der var 16 af 97 hustande repræsenteret fra alle veje, bortset fra Vestergade.
1. Valg af dirigent: Jakob Fink Nielsen foreslået. Valgt.
2. Formandens beretning – Ian Palne afgav mundtlig beretning.
a. Der blev i 2018 afholdt fire bestyrelsesmøde. Der blev desuden afholdt vejfest på
Morbærvej/Vestergade og Valnødvej. Bestyrelsen opfordrer til at afholde fest igen i
2019.
b. Der har været flere indbrud på Morbærvej. Formanden kom med opfordring til at
tilmelde sig til Nabohjælp.
c. Velkomst til nye naboer. Bestyrelsen har sørget for en lille erkendtlighed til de nye
naboer.
d. Der er afholdt to legedage på Skovmosens legeplads. Det har været en succes, der
forventes at fortsætte.
e. Bestyrelsen har besluttet, at foreningen ikke indkøber stige, da der ikke er likviditet
til dette.
f. Der arbejdes fortsat med hjemmesiden. Alle i foreningen opfordres til at anvende
appen MinForening.
3. Fremlæggelse af revisorgodkendt regnskab, der blev udleveret på generalforsamlingen.
Godkendt.
a. Bestyrelsens forslag: Der opkræves ikke kontingent for 2019. Vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag
a. Bestyrelsen opfordrede til, at alle veje afholder vejfest fredag den 9. august 2018,
kl. 18.00.
Initiativtagere i 2019
Valnødvej – Anke nr. 29 og Bjarne nr. 28
Fyrrevej – Charlotte nr. 8
Morbærvej/Vestergade – flere medlemmer af bestyrelsen
På sigt er det målet at arbejde sig frem mod et stort fælles arrangement. Det bliver
aktuelt, når der er større tilslutning til de eksisterende arrangementer.

5. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand
i. Ian Palne (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
i. – Anke Struve (Valnødvej) – modtager genvalg. Valgt
ii. – Klaus Langager (Morbærvej) - modtager genvalg. Valgt
c. Valg af bestyrelsessuppleanter:
i. Grethe Risegaard (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt.
ii. Bente Petersen (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt.
d. Valg af revisor. På valg Bjarne Jørgensen (Valnødvej). Valgt.
e. Valg af revisorsuppleant. På valg er Charlotte Øland (Fyrrevej). Valgt.
6. Eventuelt
a. Der blev rejst spørgsmål om udskiftning af fortovsbelægning. Ian oplyste, at der
havde været kontakt til kommunen, og opfordrede til at indrapportere mangler via
appen ”Giv et praj”. Formanden vil på ny tage kontakt med kommunen.
b. Charlotte Øland foreslog, at der en del af foreningens formue blev anvendt til
indkøb af værktøj, der kunne indgå i værktøjsdeleordningen. En idé kunne være et
stort festtelt, som man kunne låne mod betaling. Alternativer er kloakrenser,
nedløbsrenser og lignende. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
c. Der var opfordring til, at hundeejere sørger for at fjerne hundens efterladenskaber
fra fortove, forhaver, græsplæner og lignende, når de går tur.
d. Der havde været en episode med en paraply, som bliver lagt i indkørslen. Det kan
være et forvarsel om og give risiko for indbrud. Hjælp derfor din nabo med at fjerne
sådanne synlige og mærkeligt placerede genstande.
e. Bestyrelsen blev opfordret til at skaffe e-mailadresser på alle medlemmer.

