
Referat fra Generalforsamling i Lyngholmparken Grundejerforening. 
 

Tirsdag den 12. marts 2019 i Hirtshalshallens Cafeteria. 
 
 
 

      Der var fremmødt 15 personer samt bestyrelsen: 
Hanne Magnussen, Helle Holst, Ella W. Andersen, Bill Thaisen og Steff Sørensen. 

 
 

1. Olav Pedersen valgtes som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet. 

 
2. Formand Steff Sørensen aflagde årets beretning og fortalte lidt om, hvad planerne 

er for området i 2019. 
           Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

3. Helle Holst fremlage regnskab for 2018 samt budget for 2019. 
Begge dele blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag: Der var kommet skriftligt forslag fra beboere på 
Kærdalen som ønskede mere forskønnelse af vore læbælter samt ønske om flere 
træer ved legepladsen.  
- Der var ligeledes et problem ved vendepladsen  som de ønskede renoveret. 
- Der var også problemer med afløbet i kloakken ved indkørslen til Kærdalen. 

       
           Ang. forskønnelse af området samt træer ved legepladsen, kunne vi fortælle at det   
           allerede var med i vores planer for 2019, som Steff også fremlage i hans beretning! 
           
           Ang. vendepladsen, så har vi allerede i efteråret renoveret vendepladsen. Den vil       
           narturligvis blive vedligeholdt hvert år, da vi allerede sidste år aftalte med have- 
 manden, at det skal være fast rutine. Kommunen kontaktes med hensyn til afhjælp-
 ning af problemet med kloakken. 
 
           Der var ligeledes ønske fra en beboer om at få nogle legeredskaber på legepladsen    
 som tilgodeser helt små børn. 
 Bestyrelsen vil tage ønsket op på næste møde. 
 

5.  Valg af formand: Steff Sørensen blev genvalgt.      
 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:  Bill Thaisen og Ella W. Andersen blev genvalgt. 
Samtidig valgtes Bettina Fugl som ny i bestyrelsen i stedet for Hanne Magnussen 
som ønskede at træde ud af bestyrelsen. 
Hanne Magnussen varetager fortsat vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden. 
 
Som suppleant valgtes Jørgen Rasmussen. 
Som revisor genvalgtes Kim Schiøtt. 
 



7. Orientering om, at den årlige oprydningsdag i år bliver lørdag den 27. april. Der vil 
blive udsendt særskilt orientering om dette. 

 
8. Evt: Under dette punkt blev vi enige om at undersøge hvad der evt. kan gøres ved 

det lille stistykke mellem legepladsen og Kærlund, hvor der er mange huller, ofte 
med meget vand. 

 
 
 
ref: Ella W. Andersen     


