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Referat fra generalforsamling 2021 i Lundmølle Parcelejerforening 
 
 

1. Valg af dirigent 
Leo Christensen er valgt som dirigent. Indkaldelse er indkaldt rettidigt.  

2. Formandens beretning 
Se beretningen senere i referatet. 
Svend E. spørger til om bussluen vil blive nedlagt/ændret, nu hvor bussen ikke kommer forbi 
længere. 

3. Regnskabet år 2020 
Kasserer Kim Grann Jensen fremviser regnskabet. Se regnskabet sidst i referatet. 
I 2020 har vi haft indtægter for 27590kr og udgifter for 101.236,96kr. Det giver en nedgang på 
73.646,96kr. Her skal bålhytten ses som den store ”synder”. Indestående i alt per 31/12/2020 er 
48.646,96kr. 
Der bliver spurgt til om der bliver gjort noget aktivt fra bestyrelsens side, for at inddrive kontingent 
fra ikke-medlemmer. Der er tidligere sendt særskilt brev ud til ikke-medlemmer. Der er dog stadig 
stigning i medlemmerne, trods til- og fraflytning i området. 

4. Indkomne forslag: 
A: Ingolf Rix foreslår at stien mellem Gudenåvej og Storåvej får et navn, så den kan findes på kort 
og f.eks. af redningsberedskabet hvis der sker en ulykke på stedet. Forsamlingen vedtager at 
bestyrelsen går videre med forslaget til kommunen. Leif forslår at bestyrelsen finder på et navn. 
B: Ingolf Rix foreslår sne-rydningsaftale på de steder hvor der ikke er 4 fliser på hver side af vejen. 
Det drejer sig om 43 overkørsler, hvor der ikke er nogen der har pligt til snerydning. Ingolf foreslår 
at foreningen betaler en entreprenør for snerydning af den yderste 130cm på fortovene det 
omhandler. Forsamlingen stemmer ikke for forslaget. 
C: Ingolf Rix foreslår at stien rundt om lundmølle-området (i nordvestlige-hjørne) bliver 
drænet/fixet ligesom stien ud mod Holstebrovej allerede er blevet. Formanden har allerede fået 
tilkendegivet fra kommunen at der er en plan for at få den fixet. 
D: Ingolf Rix spørger hvem der har rydnings-pligten på stien omtalt i punkt A og hvem der skal 
holde hækken. Formanden melder at det er kommunen der skal rydde den, men haveejeren der 
skal klippe hækken. Der henvises til at give et praj til kommunen. 

5. Valg til bestyrelsen 
A: Formanden er på valgt (Kristian modtager genvalg) 
Kristian er valgt af forsamlingen 
B: Svend E. Jensen (Modtager ikke genvalg) 
Martin Bang Sørensen er rykket fra at være suppleant og til menigt medlem af bestyrelsen. 

6. Valg af bestyrelsessuppleant 
A: Da Martin Bang Sørensen er blevet bestyrelsesmedlem, mangler der 2 nye. 
Carsten Jensen og Mogens Nygård er valgt. Mogens er 1. suppleant, og Carsten er 2. suppleant. 

7. Valg af revisorer 
Lis Stubkjær og Birgit Houmark modtager genvalg. De er genvalgt. 

8. Valg af revisorsuppleant 
Leif modtager genvalg. Han er genvalg. 
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9. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen har fastlagt af fortsætte med de 120kr om året. Det giver ingen spørgsmål i 
forsamlingen. 

10. Eventuelt 
A: Anette spørger til om der skal være en hjertestarter i området. Der er allerede nogle stykker tæt 
på, både på Storåvej, Herning Vand, og på Brandstationen. 
B: Lis Stubkjær taler godt for at få etableret et toilet i forbindelsen med shelteren, da man heller 
ikke finder mange andre shelters uden toilet faciliteter i nærheden. 
 

 
Dirigenten afslutter generalforsamlingen kl. 20:20. 
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Formandens beretning: 

 

Årets store begivenhed var indvielsen af hytten d. 13. sep. 2020 Å-hytten bliver godt brugt af især 
dagplejen, men også andre benytter den. Børnehaver, skoler og ikke mindst områdets beboere. 

Planer om plexiglas i den ene side af hytten. 

Planer om toilet af en eller anden art. Da dagplejen bruger det næsten daglig, kan vi måske få kommunen til 
at støtte økonomisk. 

Evt. planer om permanent strøm i hytten 

Opfordrer til at gå forbi hytten og juletræet og holde opsyn. Kan også virke præventivt at man lægger turen 
forbi 

Læs hyttens retningslinjer og overhold dem. Sæt borde mm. på plads og tag affald med.    

Vi måtte desværre aflyse fastelavn 2021. pga. Corona  

Vi bragte i bladet en info om afvikling af højspændingsledninger, som har været debatteret i flere år. Og 
som har interesseret mange af vores medlemmer. Det ser nu ud til at nogle nedlægges i løbet af et par år. 

Man kan få mere info om dette på hjemmesiden 

Vi vil fortsat forsøge at presse kommuner for nye fortovsfliser. Opfordrer til beboerne benytter Giv et praj 
app. 

Der har været snak vedligeholdelse af stisystem i mange år, der opfordres igen til app 

Jeg har snakket med kommunen: 

Stien fra broen og over mod skolen bliver udbedret 

Jeg har bedt om at de lige kigger til stien der løber parallelt med Gudenåvej, når de er igang (Igen app) 

Det andet store højdepunkt i året der er gået var Sankt hans arrangementet i går.  

Vi vurderer der dukkede omkring 200 op, og det var lidt mere end forventet pga. Corona situationen. Men 
den blev tilrettet i 11 time, så alting blev lidt nemmere og så var vejret også med os. Det betød lidt mere 
travlhed i butikken og vi fik sendt Lis revisor afsted efter flere forsyninger, så der var nok til alle 

Dagens menu er derfor ændret til pølser og brød i stedet for smørrebrød,  

Gudenåvej vandt årets gadefodbold, så tillykke til dem. 

Lund mølles venner er kommet godt fra start, og vi håber på endnu større tilslutning da det er en noget 
nemmere måde at kommunikere med alle herude. Vi håber det vil fremme fællesskabet. Gå ind og tilmeld 
jer allerede nu, så vi kan få kontakt med så mange som muligt. Jeg tror på at rigtig mange herude gerne vil 
hjælpe til hvis der er behov, og man kan sige til og fra som det passer ind i hverdagen, så der kan overvejes 
om der f.eks skal laves et sankt hans udvalg som der har været tidligere eller en arbejdsdag herovre, med øl 
og pizza? Man kunne også forestille sig nogen ville stå for bestilling af en container til haveaffald (kun for 
medlemmer). Der er mange muligheder og vi lægger op til folk kan hjælpe til hvis de har nogle forslag de 
gerne vil have lavet. 
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Derudover lægger den kort og godt op til nemmere kommunikation beboerne imellem 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige stor tak til bestyrelsen for et dejligt samarbejde i det forgangne år. Jeg synes 
det går rigtig godt og det er hyggeligt når vi er samlet. Vi er på mange måder blevet en meget moderne 
forening og bestyrelse i form af Facebook siden og splinterny hjemmeside med bålbooking 

Tak til revisorerne for at stille op igen 

Og så en rigtig stor tak til dig (Svend E. Jensen) for mange års tro tjeneste. 6-8 år i denne omgang? Det er vi 
meget taknemmelige for 
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Regnskab for 2020: 
 
 


