
Den 22/6 2022.        

Referat generalforsamling 2022 Lundmølle Parcelejerforening  

 
1. Valg af dirigent: Leo Christensen er valgt som dirigent. Indkaldelse til generalforsamling 
er indkaldt rettidigt.  
 
2. Formandens beretning Se beretningen senere i referatet. Ingen kommentarer.  
 
3. Regnskabet år 2021: Substitut: Martin Bang Sørensen (for Kasserer Kim Grann Jensen) 
fremviser regnskabet. Se regnskabet sidst i referatet. I 2021 har vi haft indtægter for 
28.620kr og udgifter for 13.503kr. Det giver et overskud på 15.116kr. Der er været lidt færre 
udgifter i løbet af året da fastelavn ikke blev afholdt pga. corona. Af store udgifter har der 
været Sankt Hans og generalforsamling. Derudover er der indkøbt en bænk til bålhytten og 
nogle nye bander til hockeybanen. Udgifterne til administration er primært udgifter til Nets for 
opkrævning af kontingent via betalingsservice og banken. Regnskab godkendt af 
forsamlingen.  
4. Indkomne forslag:  
Ingen indkomne forslag. 
5. Valg til bestyrelsen  
A: Kasserer Kim G. Jensen er på valg (Modtager ikke genvalg): Kim Grann Jensen har 
ændret sin beslutning og modtager alligevel genvalg. Kim er genvalgt.   
B: Næstformand Thomas Stubkjær er på valg (Thomas modtager genvalg) Thomas er valgt 
af forsamlingen. C: Morten Pedersen er på valg (modtager genvalg) Morten er valgt af 
forsamlingen.  
 
6. Valg af bestyrelsessuppleant A: Carsten Jensen og Mogens Nygård er valgt. Mogens er 
1. suppleant, og Carsten er 2. suppleant.  
 
7. Valg af revisorer:  Ulla Hjøllund er valgt til revisor. Birgit Houmark er ligeledes valgt til 
revisor.  
 
8. Valg af revisorsuppleant: Leif modtager genvalg. Han er genvalgt. 
 
9. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen har fastlagt af fortsætte med de 120kr om året. 
Det giver ingen spørgsmål i forsamlingen.  
 
10. Eventuelt:  
A: Leif har er ønske om en trappe så man kan komme ned af skrænten til legepladsen, da 
det er svært at komme ned til legepladsen. Thomas foreslår at nævne det for kommunen. 
Svend foreslår stenmel og et gelænder i stedet for. Dette tages op til videre drøftelse i 
bestyrelsen.  
Strøm i hytten drøftes. Der laves styring således man kan ringe til et simkort og få 3timers 
strøm. Prisen drøftes.  Der foreslås at sætte prisen for leje af hytten op til 125kr inkl. støm for 
ikke beboere. Der drøftes om man skal betale et engangsbeløb for 3 timers strøm. Kristian 
gør klart at det vigtigste er at vi har brugernes mobilnumre således vi ved hvem der har brugt 
det. Leif ønsker at udefrakommende betaler 100kr. Der drøftes om der skal betales 5-10-20 
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eller 100kr for tre timers strøm. Kristian foreslår at vi får erfaringer med brugen således vi 
ved hvor stor udgiften er. Punktet tages til videre drøftelse i bestyrelsen.  
 
Der stilles forslag om at flytte flaskecontaineren grundet glas på cykelstien. Kristian nævner 
at vi tidligere har drøftet det med kommunen og henviser til Appen giv et praj.  
Der stilles forslag til flere skraldespande til at smide hundenes efterladenskaber. Der 
henvises til giv et praj hos kommunen.   
 
Kristian viser en terrassevarmer til el der kunne forlænge brugen af bålhytten uden for 
sæsonen.  
 
Der tilbydes en hjertestarter til bålhytten såfremt bestyrelsen vil betale for et nyt batteri. Det 
drøftes i bestyrelsen i forhold til de nærmere detaljer.   
 
Dirigenten afslutter generalforsamlingen kl. 20.12.  
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Formands-beretning 2022 – Lundmølle parcelejerforening 
 
 
Ændringer ved luftledninger mod nordvest (Energinet) 
Der er efter årtiers venten, endelig kommet godt gang i nedlægning af 
luftledningerne bag Susåvej 
For detaljeret gennemgang henviser jeg til at folk går ind på Lundmølles venner 
og ser opslag fra Thomas Stubkjær fra den 21 februar, der er en rigtig god 
illustration, og beskrivelse af forløbet. Og ellers kan vi forvente at se det 
endelige resultat i starten af 2023ѮѯѰѱ 
 
Fastelavn 
Foreningens fastelavnsfest blev afholdt med mange deltagere.  
For første gang havde vi tøndeslagning ved hytten og det fungerede ganske 
fint, her forventer vi at afholde fastelavn fremover.  
 
Arbejdsdag: 
Lørdag d. 26. marts havde vi en arbejdsdag, hvor vi byggede vores muldtoilet. 
Vi havde forhørt os om priser på markedet. Men det var priser der var langt 
over 30.000 kr. Så da vi havde en del materialer fra vores tidligere byggeri, tog 
vi skovl og hammer i egen hånd. Vi syntes selv det blev ganske acceptabel og 
prisen blev også meget lille. 
Vi havde også fået plexiglas hjem, til vest og sydsiden på bålhuset, som også 
blev monteret på arbejdsdagen. 
 
Hytten:  
Hytten bliver stadig brugt rigtig meget. Den har været booket flere gange af 
foreningens medlemmer. Også andre kan booke den, det koster 100 kr. der går 
til vedligeholdelse. 
 
Borger-samarbejdspuljen: 
Herning Kommune har en borgersamarbejdspulje på 175.000 kr, som 
foreninger kan søge om midler fra. Kriterier skal bl.a. have relation til byens 
grønne områder. Her mente vi at stå stærk, med musiklegepladsen som nabo, 
og den ofte besøges af rigtig mennesker.   
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I 2020 fik vi 54.000 kr. til hjælp til opførelse af bålhus og shelters.  
I år har vi så søgt om støtte til vinduer til bålhuset, muldtoilet og el indlagt i 
bålhuset. Pris 73.248 kr. Vi var igen blandt de foreninger, som fik støtte fra 
Herning Kommune 36.624 kr. Altså 50 % i tilskud, som vi er meget glade for. 
Når det er realiseret tror vi det vil give mange flere glæder og aktiviteter i 
området.  
 
Vi er ikke helt i mål med el, og der mangler stadig faktura for gravearbejde og 
kortlægning af kabel, så det endelige beløb kan vi ikke sige endnu, men vi 
satser på det bliver lavere en den samlede sum vi har søgt, da vi har sparet en 
del ved at lave muldtoilet og plexiglas selv 
 
 
Forslag om aktivitetsudvalg (fastelavn og sankt hans) 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre folk der har lyst til at hjælpe til, men gerne 
vil være fri for en plads i bestyrelsen  
til at genskabe et aktivitetsudvalg. Det kunne være 3-6 personer, der kunne 
hjælpe til med henholdsvis fastelavn og sankt hans. På den måde kan man 
bidrage med 3-4 timers arbejde, 1 gang om året og hjælpe bestyrelsen rigtig 
meget, og bidrage til øget fælleskab i vores skønne område. I er velkommen til 
at ringe eller skrive til mig hvis i har lyst til at høre mere om dette 
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Regnskab 2021: 

 


