
GrundejerForeningen DamgårdsLunden 1 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 17. september 2019 kl 19.00 

i Kirsebærgårdens fælleshus. 

 

Dagsorden 

1. Grøn tur 

2. Godkendelse af referat fra 13. juni 2019 

3. Siden sidst 

4. Opfølgning på grøn tur 

5. Endelig godkendelse af vedtægtsændringer 

6. Økonomi 

7. Opdatering af grøn politik 

8. Møde omkring belysning 

9. Eventuelt, herunder næste møde 

Bemærk at der ikke udsendes yderligere indkaldelse til næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GrundejerForeningen DamgårdsLunden 1 

Referat af grundejerforeningsmøde i Blommegården torsdag den 13. juni 2019 

 

Deltagere: 

Karina Mau Andersen    Valnøddegården 

Jan F. Strømgren    Valnøddegården 

Peter Jacobsen    Troldnøddegården 

Henrik Berg     Troldnøddegården 

Henning Mørch Sørensen    Morelgården 

Jens S. Mikkelsen    Morelgården 

Sanne Faber     Abildgården 

Helga Schwedler    Abildgården 

Johnna Kjeldgaard    Abildgården 

Rudi Mielskov    Blommegården 

Leif Sørstrøm     (referent)    Blommegården 

Charlotte Jørgensen    Kirsebærgården 

Afbud: 

Michael Eriksen    Valnøddegården 

Erik Termansen    Morelgården 

Frank Langballe    Blommegården 

Marianne Baldur Mlangeni    Kirsebærgården 

 

 Dagsorden:  

 

1. Grøn tur  

2. Godkendelse af referat 2019-03-14  

 

i. jf. § 5 stk.1 - Formandens beretning for 2018  

ii. jf. § 5 stk.1 - Aflæggelse af regnskab for 2018  

iii. jf. § 5 stk.1 - Godkendelse af forslag til budget 2020  

iv. jf. § 5 stk.1 - Indkomne forslag  

v. jf. § 5 stk.1 - Valg af revisor  

vi. Konstituering af bestyrelse - formand og kasserer  

 

3. Siden sidst  

4. Opfølgning på grøn tur  

5. Supp. ændringer af vedtægter (§ 8 - stk. 3 og stk. 4)  



6. Status på P-pladser  

7. Økonomi - status  

8. Stålskærm - afskærmning af grønt affald  

9. Evt. herunder næste møde dato/tid/sted/dagsorden  

 

Referat: 

 

1. Grøn tur, se Peters referat der er vedhæftet. 

 

2. Referatet blev godkendt. 

 

i.   Formandens beretning for 2018, godkendt. 

 

ii.  Aflæggelse af regnskab for 2018, godkendt. 

 

iii. Godkendelse af forslag til budget 2020 

Der var en debat om budget 2020 skulle forhøjes, da der ikke er penge til at udføre alle ønsker, 

men der er også blevet etableret mange P-pladser i 2019, så diskussionen endte med at vi blev 

enige om, at vi skal være bedre til at prioritere de store ting der skal laves i grundejerforeningen, 

så budget 2020 blev godkendt til sidst. 

 

iv. Indkomne forslag, der var ikke kommet nogen. 

 

v.  Revisor genvalgt. 

 

vi. Konstituering af bestyrelse – formand og kasserer. 

Henning Mørch Sørensen blev genvalgt som formand. 

Jeg, Leif Sørstrøm meddelte på sidste møde, at jeg ønsker at fratræde som kasserer, men der har 

ikke meldt sig nogen afløser, så jeg tilbød at fortsætte resten af året, så der kan findes en ny 

kasserer. 

 

3. Jan F. Strømgren orienterede om et møde om belysning, varme og vinduesudskiftning, og vi blev 

enige om, at gårdene i grundejerforeningen helst skal blive enige om den samme type lampe, så 

gårdene bevarer det fælles præg. 

Jens vil sende noget materiale om lamper.  

Jens fortalte også om et møde med kommunen angående 10.000 nye boliger, og der var enighed 

om, at det er beklageligt at mange grønne områder bliver inddraget til boligbyggeri. 

Jan oplyste, at Valnøddegården har fået en forespørgsel fra PostNord om de vil have et boksanlæg 

opstillet i Valnøddegården, vi vil diskutere dette på næste møde. 

 

4. Opfølgning på grøn tur. 

Peter sørger for at fjerne basketballstativet på legepladsen. 

 

5. Supplerende ændringer af vedtægter (§ 8 – stk. 3 og stk. 4) 



Ændringerne kunne desværre ikke vedtages, da der skal være 2 medlemmer fra hver gård for at 

disse kan vedtages ifølge vedtægterne, og det var der desværre ikke, så vedtægtsændringerne 

kommer også med som punkt på næste GF møde. 

 

6. Status på P-pladser. 

Eventuelle nye P-pladser må komme når og hvis der er penge til det. 

 

7. Økonomi 

Vi har dags dato kr. 8.007,46 i kassen, så der er ikke plads til de store investeringer, før der 

kommer flere penge på kontoen. 

 

8. Stålskærm – afskærmning af grønt affald. 

Med henvisning til punkt 7, må vi se om der er penge til den i efteråret. 

 

9. Evt. herunder næste møde.  

Her blev diskuteret, hvorfor parkeringsselskabet i Albertslund Nord sætter skilte op med 3.100 kg, 

så nogle kassevogne derfra, parkerer på GFs p-pladser.  

Parkeringsbestemmelserne for Albertslund Kommune siger at der på offentlige veje og private 

fællesveje tillades parkering af biler op til 3.500 kg. 

 

 


