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Grundejerforeningen Sønderlunden 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: 

10. februar 2020 

 

Sted: 

Hos EA, Sønderlunden 47 

 

Deltagere: 

Lauge Gejl (LG) 

Allan Knudsen (AK) 

Jørgen Damsgaard  (JD) 

Carsten Christensen (CC) 

Ernst Antonsen (EA) 

 

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

Pkt. 2: Parkeringsforhold 

Nogle grundejere har påtalt, at der sker uhensigtsmæssig parkering på græsarealerne ved de enkelte huse. 

Bestyrelsen drøftede problemet.  

Konklusion: Bestyrelsen opgave er ikke at påtale uhensigtsmæssig parkering på grønne arealer, som 

tilhører den enkelte grundejer. Problemet må løses mellem de implicerede parter. 

 

Pkt. 3: Asfalt og stier  

Rødder ødelægger asfalten på stien, der fører til Sønderholmsvej og på stien, som går op mod Fælledvej. 

Aftalt at vi tager en inspektion i foråret og aftaler nærmere med vores gartner om fjernelse af rødder. 

 

Pkt. 4: Forebyggelse af trafik fra skoven ved Sønderholmsvej ned over græsplænen ved nr. 91 og 93.  

Trafikanter (knallerter og cykler) skyder genvej over vores plæne, som ødelægges ved denne trafik.  

Forslag: der lægges forhindringer i form af flere store sten samt beplantning med tjørn. Tages op i foråret 

med vores gartner. 

 

Pkt. 5: Marksten placeret på vores grønne område ved søen  
EA har talt med pågældende, som har lovet at fjerne stenene. Dette er stadig ikke sket. 

EA kontakter pågældende igen med henblik på at få fjernet stenene hurtigst muligt. 

Stenene kan ødelægge plæneklipperen, når græsset bliver højt og ikke kan ses af gartneren. 

 

Pkt. 6: Hærværk på vores bord- og bænkesæt 
EA og CC besigtiger skaderne og finder en reparationsløsning. 

 

Pkt. 7: Bydelspuljen, Kolding Kommune 

AK søger om midler til plantning af nye træer mellem vores huse. Tidligere beplantede træer er ikke 

plantet i god jord og mange af træerne er gået ud. 

 

Pkt. 8: Forskønnelsesdage i 2020 

Søndag 19. april 2020 

Søndag 20. september 2020 
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Grundejerforeningen Sønderlunden 
 

Pkt. 9: Generalforsamling  

Datoen er fastsat til 9. marts 2020 - kl. 19:00 i golfklubben  

LG finder dirigentemne. 

Indkaldelse til generalforsamlinger uddeles i uge 7 sammen med regnskab 2019 og budgetter 2020. 

JD tager stemmesedler med til generalforsamlingen 

AK indlægger indkaldelsen, regnskaberne og budgetterne på hjemmesiden.  

Indkomne forslag indlægges også på hjemmesiden efterhånden, som de modtages. 

AK indlægger Indkaldelse til generalforsamling på Facebook. 

Selvom bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til genvalg, er disse dog villige til at trække sig og give 

plads til nye kræfter, hvis andre har lyst til bestyrelsesarbejdet. Giv eventuelt bestyrelsen et praj. 

 

Pkt. 10: Godkendelse af regnskaber og foreningens økonomi 

Årsregnskaber 2019 blev underskrevet af bestyrelsen. 

Udarbejdede budgetter 2020 forelå til mødet. 

Regnskaber og budgetter uddeles sammen med indkaldelse til generalforsamling. 

 

Regnskaberne viser følgende: 

Grundejerforeningens drift:  

Driften viser et overskud på 28.949 kr.  

Kontant indestående i banken udgør 70.973 kr., som svarer til vores egenkapital  

Grundejerforeningens vejfond:  

Driften viser et underskud på 17.000 kr. Underskuddet skyldes udgift til reparation af vores asfalt samt 

pålægning af nye skaktern, som var nedslidte. Vi har ingen kontingentindtægter i året jfr. 

Generalforsamlingsbeslutning 2019. 

Kontant indestående i banken udgør 173.861 kr., som svarer til vores egenkapital. 

 

Pkt. 11: Næste, næste bestyrelsesmøde 
9. marts 2020 efter generalforsamling. 

Dagsorden: konstituering af bestyrelsen og fastsættelse af næste bestyrelsesmøde. 

 

Ref: AK 

 


