
 
Grundejerforeningen Lindebjerg 

 
Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004  
 
1: Valg af dirigent – Dan Nymann enstemmigt valgt. 
     Konstateret at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. 
2: Formandens beretning oplæst - enstemmigt godkendt. 
3: Kassererens beretning oplæst af formanden (kassereren forhindret) - enstemmigt godkendt. 
4: Forslag fra Bestyrelsen / Medlemmer – ingen forslag. 
5: Fastsættelse af kontingent – enstemmigt vedtaget til fortsat kr. 0,00 for indeværende år i stedet fortsætter 
den vedtagne tilslutningsafgift på kr. 950,- for tilflyttere, beløbet betales hver gang der er ejerskifte på en 
ejendom. 
6: Valg af bestyrelse – Johs Møller ønskede ikke genvalg. Dan Nymann enstemmigt valgt       
    til næstformand. 
7: Valg af revisorer – Nuværende revisorer enstemmigt genvalgt. 
8: Eventuelt – Orientering til nye medlemmer om foreningens og bestyrelsens arbejde. 
 
Noter: 
 
Ad 2: 
Der blev igen i år orienteret om bestyrelsens og det nedsatte Trafikstøjudvalgs indsats for at få vores 
lokalpolitikere til at forstå, at bl.a. trafikstøj og de hastigheder, der køres med i og gennem foreningens 
område er helt uacceptable. Til trods for at det er en meget vanskelig proces at komme igennem med over 
for visse politiske partier, arbejdes der fortsat for at få løst problemet. De trafikdæmpende foranstaltninger 
der er etableret på Lindebjergvej findes stærkt kritisable. Gundsø Kommune, Teknisk Forvaltning vil blive 
orienteret om dette af bestyrelsen. 
 
AD 3: 
Der blev orienteret om ekstraordinære indtægter i forbindelse med tilslutningsafgift fra nye tilflyttere 
(herunder poster, der af tekniske årsager ikke var medtaget i regnskabet for foregående år). Der blev 
endvidere orienteret om baggrunden for at vi har været kontingentfri gennem en lang årrække. Foreningens 
formue kan realiseres med en udbetaling til hver enkelt parcelejer på ca. kr. 300,00, hvorefter det så vil blive 
nødvendigt at opkræve kontingent i størrelsesordenen kr. 4-500,00 pr. år til dækning af en lang række 
administrative omkostninger, der ikke er der i dag – eks. honorar til formand og kasserer, opkrævning af 
kontingent, rykkerskrivelser og gebyrer for manglende indbetalinger og evt. inkassoomkostninger m.v. 
Foreningens indtægter består dels af renteindtægter og dels af tilslutningsgebyr fra nye tilflyttere, hvilket på 
nuværende tidspunkt rigeligt dækker foreningens administrative udgifter. 
 
Ad 4: 
Der var ingen forslag, men en forespørgsel om grundejerforeningen ville deltage økonomisk i afholdelse af 
evt. fastelavnsfest m.v. Bestyrelsen tilbød et være behjælpelig med det rent praktiske - trykning og kopiering 
af informationer, medvirken til evt. lokaleleje m.v., men ikke med direkte økonomisk støtte. Der var forståelse 
for dette synspunkt. 
 
Ad 8: 
Bestyrelsen har igen modtaget adskillige klager over benyttelse af motoriserede haveredskaber (hæk- og 
plæneklippere) i strid med vedtagne regler, der forbyder brug af disse i tidsrummet fra lørdag kl. 12.00 samt 
søndag. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at overtrædelse af denne vedtægt kan medføre bødestraf.      
 
 Formand Mogens Roed Løyche Brillantvej 30  Tlf.: 46 73 12 19 
 Næstformand Dan Nymann  Brillantvej 24  Tlf.: 46 78 95 01 
 Kasserer Finn Rasmussen Brillantvej 14  Tlf.: 46 73 08 88 
 
 Revisorer Hans Thomsen 
  Carsten Bruun 
 
 
Jyllinge, 3. april 2004   
 
  ______________________  ____________________ 

Mogens Roed Løyche  Dan P. Nymann 
  Formand   dirigent 
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