
Grundejerforeningen Lyngkærgård 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 14. APRIL 2015. 
 
Der var fremmødt 43 beboere, som repræsenterede 32 stemmer. 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent: 

Jørgen, Snerlevænget 5 blev enstemmigt valgt. Jørgen konstaterede herefter at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, jfr. vedtægterne. Ordet blev givet til formanden. 

 
Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år: 
 Formand Anders Hvas aflagde beretning:  

Det har været et stille år. Antennen er nedlagt og fortovene er nyasfalteret. 
Bestyrelsen har arbejdet med lukning af antennen, mobildækningen i vores område, nyt design på  
Grundejerforeningens hjemmeside samt det grønne område. 
Formanden orienterede om antennelukningen. Kommunen skal på besigtigelse, før vi kan nedtage 
antenne skabe og mast. 
Mobildækning: TDC vil ikke opsætte mast i Vester Såby. Mast opstilles i Kirke Såby, og skulle 
afhjælpe dækningen i Vester Såby. 
Internet forbindelsen er heller ikke så god i Vester Såby. 2 beboere har på egen hånd fået tilbud om 
fiber i Vester Såby. 
Hjemmesiden har fået nyt design. 
Det grønne område er forsømt, håber der er nogen, der er interesseret i at komme med tiltag. 
Efter et par afklarende spørgsmål blev formandens beretning godkendt. 
 

Pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
Kassereren Lillian Bjørnseth fremlagde det reviderede regnskab for 2014. Driftsoverskud på 
42.367,16 kr.  Egenkapital pr. 31.12.2014 ud gør  kr. 106.198,03. Regnskabet blev godkendt. 

 
Pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen til fastlæggelse af kontingent m.v.: 

Budget for 2016. Bestyrelsen foreslår kontingent på kr. 350,00 pr. parcel.  
Kontingent 2016 blev vedtaget. 
 

Pkt. 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
Michael Flodin, Liljevej 11 blev genvalgt.  
Marianne Gullbrand, Snerlevænget 2 blev valgt. 
 

Pkt. 6: Valg af en første- og andensuppleant til bestyrelsen: 
1. suppleant: Bent Johannesen, Valmuevænget 6 
2. suppleant: Jens Møller, Liljevej 8  
blev  valgt. 

  
Pkt. 7: Valg af to kritiske revisorer: 
  Lis Westergaard, Liljevej 22 og Helle Thomsen, Rosenvænget 11 blev valgt som revisorer. 
 
Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant:  
 Heidi, Rosenvænget 4, blev valgt. 
                            
Pkt. 9: Forslag fra medlemmerne: 

Ingen forslag fra medlemmerne. 
  

Pkt. 10: Eventuelt: 
 Dialog om legepladsen/det grønne område; 
 Legeplads kan gøre området attraktivt for nye tilflyttere 
 Dialog om forskellige tiltag på legepladsen, både traditionelle og alternative; 
 Tiden er måske løbet fra traditionel legeplads, nyttehaver, multibaner etc. 
 Henstilling til at samle hundelorte op efter sin hund 
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4 beboere meldte sig til det grønne udvalg: 
 Arvid, Liljevej 26 
 Ingerlis, Liljevej 22, 
 Nina, Liljevej 16 
 Jens, Syrenvænget 9 
 
 Opfordring til at give hus og have vedligeholdelse, oprydning, til forskønnelse af vores område. 
 Peter, Rosenvænget  vil gerne hjælpe med foreningens hjemmeside. 
 Opfordring til at skrive på indkaldelsen til generalforsamling, at regnskab skal hentes på hjemmesiden 
 eller hos enten formanden eller kasserer. 
 Marianne, Snerlevænget orienterede om fiber tilbud fra TDC, og der var livlig debat om dette. 
 
 
Generalforsamlingen slut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På efterfølgende bestyrelsesmøde den 4. maj 2015 konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
 
Formand Anders Hvas  Liljevej 43  tlf. 4649 9428 
Næstformand Michael Flodin  Liljevej 11  tlf. 2127 0466 
Kasserer Marianne Gullbrand Snerlevænget 2  tlf. 4649 9997 
Sekretær Marianne Hansen Liljevej 29  tlf. 4649 2698 
Medlem Flemming Olsen Liljevej 16  tlf.  
 
 
 
Klik ind på grundejerforeningens hjemmeside:  www.lyngkaergaard.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


