
 
REFERAT. 
 

Generalforsamling Lundmølle Parcelejerforening d. 25. juni 2020: 
 
Dirigent: Leo Christensen 
 
14 husstande repræsenteret. 
 
Formandens beretning: 
Et stille og roligt år. 
Sct. Hans aflyst pga. Covid-19. 
Bestyrelsen har arbejdet med at få en bålhytte med shelters på det grønne område. Thomas 
Stubkjær har været primusmotor. Byggetilladelsen er ikke igennem, men det forventes. Hytten 
bliver 40 kvm. Pris 138.000 kr. Kommunen giver 54.000 kr. i tilskud. Forsikring 520kr/år. 
Foreningen skal selv bidrage med 40 timers arbejde, når den skal bygges. Det bliver bl.a. med 
påsætning af træsider. Bestyrelsen håber på opbakning til projektet, som forventes løbe af stablen 
i sensommeren.  
Svend Bagterp træder ud af bestyrelsen. Stor ros til hans indsats som kasserer. Han har gjort et flot 
arbejde og efterlader sig mange gode tiltag som gør det nemt at fortsætte. Fx huskelister til 
arrangementer, som er lige til at gå frem efter, så alt huskes.  
Godkendt. 
 
Regnskab: 
Div. udgifter og indtægter giver et plus på godt 12.000 kr. 
Godkendt. 
 
Valg til bestyrelse: 
Thomas Stubkjær og Morten Pedersen modtog genvalg. 
Svend Bagterp stopper. 
Nyt medlem blev Kim Gram Jensen, Gudenåvej 78. 
 
Suppleanter: 
Mogens Nygaard, Gudenåvej 160 
Martin Bang Sørensen, Gudenåvej 65 
 
Revisorerne modtog genvalg. 
Suppleant: Leif Andreasen 
 
EVT: 
Der opfordres til, at hjælpe til ved arrangementer og bålhytte projekt. Fx lave et "hjælpekartotek" så der er 
nogle der kan kontaktes, når der er behov. Bestyrelsen opfordrer til, at kontingent betales via 
Betalingsservice (nemmere at håndtere for kassereren) og kontingentet forbliver uændret 120kr/år.  
Spørgsmål i forbindelse med bålhytten: 
Toilet mulighed. 
"Overnattende gæster" 
Regelsæt ved brug af hytten. 
Selvjustits mht. rengøring/oprydning. 
Booking ved brug? 



Disse er nogle ting, som den nye bestyrelse opfordres til at tage stilling til. Der kan komme flere emner. 
Hvis nogle har ting, der kan bruges ved etablering af hytten, fx fliser, må man endelig byde ind.  
Meld gerne ind, hvis man vil være med til etablering (de 40 timer, vi har forpligtet os til) 
Nærmere info kommer rundt, når der er en køreplan. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
                           Leo Christensen 


