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Referat af onsdag d. 5. februar 2020 

Til stede: Bjarne, Anette, Ole, Josefine og Josefine 

Afbud: Janne 

 

1. Generalforsamling 

Dato for generalforsamling er 5. marts i sognegården – sæt X i kalenderen. Indkaldelse kommer 

senere. 

Anette bestiller mad 

Bjarne sørger for kaffe, mælk og småkager 

Fine sørger for vand og vin 

Ole for PC og projektor 

 

2. Vejvedligeholdelse 

Vi afventer kommunens udspil desang. 

 

3. Tagrender 

Vi gør opmærksom på, at man iflg. Servitutterne IKKE må ændre i tagrendernes dimensioner.  

Der er tale om én samlet konstruktion, der også har en visuel funktion for husenes udseende. 

Det kan få fatale konsekvenser andre steder i rækken, f.eks. vandskade på ejendommen, hvis der 

ændres på konstruktionen af tagrenden (f.eks ved at lukke tagrenden af, eller ændre på dimensioner.)  

 

4. Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen arbejder pt på, at lave vedtægterne mere up-to date. Vi når nok ikke at have dem med på 

generalforsamlingen i år. 

5. Orientering til en beboer fra kommunen vedr. affaldsøer i Lystofteparken 

Bestyrelsen fik en henvendelse fra en beboer, der havde fået orientering om etablering af affaldsøer i 

Lystofte Parken fra Kommunen. Da bestyrelsen ikke havde modtaget det, fik vi det tilsendt af den 

nævnte beboer.  

Da især kortmaterialet var vanskeligt at gennemskue og forstå, henvendte bestyrelsen sig til 

kommunen (hvorefter vi også fik tilsendt orienteringen). Det viste sig, at man i Lystofteparken vil 

opføre nogle affaldsøer til indsamling af pap og flasker. Det var bestyrelsens vurdering, at der 

ikkeskulle gøres mere ved sagen. 
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6. Nye bestyrelsesmedlemmer 

Et bestyrelsesmedlem går på barsel og et andet har ikke ønsket at fortsætte. Bestyrelsen har således 

brug for friske kræfter til indtrædelse i bestyrelsen eller som ”aktive” suppleanter. Ønsker man at 

indtræde i bestyrelsen kan man altid henvende sig til formanden Josefine Bican, Lyngtoften 17, 

21493866 – også, hvis man bare vil forhøre sig om arbejdet. Der er dog fire af de garvede, der ønsker 

at fortsætte som Bestyrelsesmedlemmer: Josefine Bican, Anette Perch, Bjarne Mortensen, Josefine 

Hemmingsen (som går på barsel) og Ole Roed. 

 

7. Invitation fra Kommunen til alle vedr. energi og indeklima. 

Se vedhæftede dokumenter 

 

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen d. 5. marts i Lundtofte Sognegård, hvor vi traditionen tro også 

byder på lidt til ganen og hyggeligt samvær med naboerne.  

 

 

På bestyrelsens vegne 

Formand 

Josefine Bican 


