
Grundejerforeningen Lyngkærgård 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 25. APRIL 2017. 
 
Der var fremmødt 26 beboere, som repræsenterede 18 stemmer. 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent: 

Anders Hvas, Liljevej 43 blev enstemmigt valgt. Anders takkede for valget og 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 Michael Flodin aflagde beretning:  

Det har været et stille år, der er ikke sket meget. 
Antennen er fjernet helt, inkl. Kasser og skur samt mast.  
Bestyrelsen har kontaktet Lejre Kommune for at få fartmåling og en trafiktælling på Liljevej og dette 
udføres formentlig i sommerens løb. 
Formandens beretning blev godkendt efter et par spørgsmål. 
 

Pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
Kassereren Marianne Gullbrand fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for 2016.  
Regnskab blev godkendt uden spørgsmål. 

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

Budgetforslag blev gennemgået af kassereren. Budgetforslag indebærer driftsunderskud, men 
foreningen har opsparing, der kan dække dette underskud. 
Budget blev godkendt efter uddybende spørgsmål. 
Kontingent 2018: 350,00 kr. + opsparing til legeplads 400,00 kr. i alt 750,00 kr. pr. parcel. 
 
Bestyrelsen foreslår nedsættelse af grønt udvalg, der kan arbejde videre med planer for legeplads, 
bestyrelsen arbejder videre hermed. 
 

Pkt. 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
Inger-Lis Westergaard, Liljevej 22 blev valgt. 
 
Der var ikke yderligere kandidater, der ønskede valg til bestyrelsen. 
 

Pkt. 6: Valg af en første- og andensuppleant til bestyrelsen: 
1. suppleant: Peter Sørensen, Rosenvænget 2  
2. suppleant: Heidi Brøgger, Rosenvænget 4  
blev valgt. 

  
Pkt. 7: Valg af to kritiske revisorer: 
  Inge Larsen, Liljevej 26 og Brian Hansen, Liljevej 29, blev valgt som revisorer. 
 
Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant:  
 Inge Bjergvang, Erantisvej 14, blev valgt. 
                            
Pkt. 9: Forslag fra medlemmerne: 

Der er modtaget 2 forslag fra medlemmer. 
Forslag 1: Medlem foreslår hver parcel skal have 2 stemmer. 
Afstemning af forslag 1: 2 stemmer for og 16 stemmer imod. Forslag nedstemt. 
 
Forsag 2: Medlem foreslår at økonomiske forslag skal udsendes skriftlig til alle medlemmer til skriftlig  
Beslutning.  
Afstemning af forslag 2: 1 stemme for og 17 stemmer imod. Forslag nedstemt. 
  

Pkt. 9: Eventuelt: 
 Referat af bestyrelsesmøder på hjemmesiden – Bestyrelsen vil evt. diskutere dette. 
 



Grundejerforeningen Lyngkærgård 

 
Generalforsamlingen slut. 
På efterfølgende bestyrelsesmøde den 18. maj 2017 konstituerede bestyrelsen sig således, og 1. suppleant Peter 
Sørensen indtræder i bestyrelsen: 
 
Formand  Inger-Lis Westergaard Liljevej 22 Telefon 25706559 
Næstformand  Peter Sørensen, Rosenvænget 2  Telefon 60402386 
Kasserer  Bent Johannsen, Valmuevænget 6 Telefon 60432133 
Sekretær  Marianne Hansen, Liljevej 29  Telefon 20204281 
Medlem  Jens Møller, Liljevej 8  Telefon 30138289 
 
 
 
 
 
 
 
Grundejerforeningens hjemmeside:  www.lyngkaergaard.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


