
Grundejerforeningen Lindegaarden 
 

Referat af ordinær generalforsamling 2017 
 
 
Ordinær generalforsamling blev afholdt søndag, den 21. maj 2017, kl. 11.00 på Cafeen i Ordrup. 
Der var fremmødt 35 personer, incl. bestyrelse og suppleanter. 
 
Formand Henning Balslev Clausen bød velkommen. 
 
Valg af dirigent 
Poul Andersen blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig. 
 
Formandens beretning 
Henning Balslev Clausen aflagde beretning om foreningens virke i 2016/17. Beretningen er vedlagt 
dette referat. 
 
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt med stor applaus. 
 
Regnskab 
Kasserer Jens-Jakob Jakobsen var fraværende på grund af sygdom. Henning Balslev Clausen 
gennemgik i korte træk regnskabet og oplyste blandt andet, at udgift til grenafhentning og 
vejreparation i 2016 har været mindre end i foregående år. Udgiften til generalforsamlingen i 2016 
tyngede mere end sædvanligt i regnskabet grundet foreningens jubilæum. Årets resultat er 
tilfredsstillende og der vil fortsat ske en kasseopbygning til imødegåelse af udgift til fremtidige 
vejreparationer. Grundejerforeningen er pr. 31. december 2016 god for en formue på kr. 188.725 kr. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent på kr. 500,00, hvilket blev tiltrådt af generalfor-
samlingen. 
 
Indkomne forslag 
Der var indkommet forslag fra Trine og Per Kørlund, Truntestien 29. Forslaget var indkommet 
rettidigt den 13. maj 2017 og skulle derfor behandles på generalforsamlingen. Forslaget var ikke 
med på dagsordenen, idet denne skal udsendes 14 dage før generalforsamling. Forslaget var ikke 
trykt og omdelt, men blev oplæst af formanden. Forslagets ordlyd var som følger: 
 
”Vi har et forslag, som vi håber foreningen vil fremlægge på generalforsamlingen den 21. maj 2017. 
Vi kan desværre ikke selv deltage i mødet, da vi har en forretning, som har søndagsåbent og hvor vi 
selv er nødt til at deltage. 
 
Vi er efterhånden mange medlemmer i foreningen der er kommet i den ”farlige” alder, hvor risikoen 
for et hjertestop desværre bliver større og større. Når vi opholder os i vores sommerhus, er vi i et 
udkantsområde, hvor ventetiden på en ambulance nemt kan være livstruende. 
 



Derfor synes vi, at det kunne være en rigtig god ide, om vi det rigtige sted på Lindegaardens område 
fik opstillet en hjertestarter, som vi f. eks. har set der er blevet opstillet i naboforeningen Lysager i 
Veddinge. 
 
En hjertestarter kan købes/lejes for ca. 8.000 kr. årligt, det vil sige ca. 100 kr. pr. medlem årligt, 
hvilken er en meget lav pris for eventuelt, at kunne redde sit eget liv eller andres liv. Et tilskud fra 
foreningen ville naturligvis være dejligt, men selv uden er det en meget overkommelig pris. 
 
Vi håber foreningen og foreningens medlemmer vil se positivt på forslaget.” 
 
Forslaget blev diskuteret og kommenteret fra medlemmer, der havde erfaring og indsigt i 
hjertestartere. Der er en del spørgsmål om placering, økonomi, drift og vedligeholdelse mm. Det var 
overvejende positiv opbakning til forslaget og det blev besluttet, at bestyrelsen til næste års 
generalforsamling fremlægger beslutningsforslag.  
 
Valg af bestyrelse / suppleanter / revisor /revisorsuppleant 
Kasserer Jens-Jakob Jakobsen og sekretær Anette Engelund var på valg og blev genvalgt for en 2-
årig periode.  
 
1. suppleant Dorte Berg ønskede ikke genvalg. Som ny 1. suppleant blev Peter Winther Schrøder  
valgt (in absentia). Jørgen Roed Jensen var på valg og blev genvalgt som 2. suppleant. 
 
Revisor Jørgen Kaae var på valg og blev genvalgt. Peter Winther Schrøder er valgt som 
bestyrelsessuppleant. Som ny revisor blev Stig Larsen valgt. Dorthe Schødt blev genvalgt som 
revisorsuppleant (in absentia). 
 
Eventuelt 
Et medlem rettede en tak til bestyrelsen for udført arbejde i årets løb. 
 
En grundejer har meget venligt tilbudt at opstille et plankebord på Truntebakken. Bestyrelsen har 
rettet henvendelse til G/F Truntebakken, der har meddelt, at medlemmerne her meget nødigt ser, at 
der atter bliver opstillet et bord på Truntebakken, grundet støj og uro. 
 
Stien op mod Truntebakken ud for Alfestien 64 er tilgroet. Der er rettet henvendelse til G/F 
Truntebakken og pågældende grundejer på Truntebakken om at få forholdene bragt i orden. 
 

************************ 
 

Formanden takkede afgående bestyrelsessuppleant Dorte Berg for godt samarbejde. 
 
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. 
Formanden udtrykte også glæde over, at der var så pænt et fremmøde til generalforsamlingen. 
 

************************* 
 

Efter afholdelse af ordinær generalforsamling havde 24 medlemmer valgt for egen regning at 
indtage frokosten på Cafeen. 
 



 
 
------------------------------ -----------     --------------------------------   - --------------------------------------- 
Formand Henning Balslev Clausen     Referent Anette Engelund   Dirigent Poul Andersen 
 
Kårup, den 22. maj 2017 
 


