
General-forsamling i Anderuplunden 15-6-20 

Der blev budt velkommen af formand Henrik Skælbæk. 

Sabine blev valgt som dirigent. 

Formandens beretning: 

Om året der er gået. Formanden tager et år mere, men næste år stille Henrik ikke op igen. 

Der var debat om en evt. udvidelse af antal parkeringspladser da pladsen ind i mellem er trang her. 

Nogle skilte trænger til opfriskning, der skal evt. sættes flere op med henvisninger til de stier der er 

brandveje og skal holdes fri. 

De haveejere som har inddraget brandvejen til privat brug får en skrivelse herom snarest, de skal rydde det 

så der er fri passage, de får til årets udgang at rette op på det. Ellers bliver havemanden sat på opgaven for 

husejerens egen regning. 

Nogle beboere savner fælles komsammen, skal der stiftes et nyt festudvalg? 

Kasserens beretning: 

Regnskabet blev godkendt. 

Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, med afstemning om ændringer i vedtægterne (§10, 

stk. 2) da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig pga. af for lavt fremmøde. 

Valg: 

Henrik Skælbæk blev genvalgt som formand, men stille ikke op næste år. 

Morten Overgaard modtog ikke genvalg, Anja Johnsen blev valgt i stedet som bestyrelsesmedlem. 

Søren Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Stephanie Elisabeth blev valgt ind som suppleant. 

Michael Grundsøe blev genvalgt som revisor. 

Eventuelt: 

Der blev snakket om kørsel i vænget, en del mener der køres for stærkt, måske skal dem der ser det ske 

henvende sig til dem der gør det, om muligt.  

Der blev nedsat et festudvalg på 3-4 personer der vil sætte sig ned sammen. 

Der blev snakket om hundelorte, evt. skaffe stativ med pose-holder, men burde være nok at hundeejeren 

selv rydder op. 

Hjertestarter-kursus, en ville gerne stå for det, da hun underviser i det i forvejen. 

Der blev snakket om en bålplads, noget der ville kunne godkendes af myndighederne pga. brandfare fra 

nærliggende bygninger med stråtag. Måske en ide til en fælles-arbejdsdag for beboerne? 
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