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Støtter sporten i Korup
Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken
Den 19. marts 2014.

Ordinær generalforsamling den 19. marts
2014 – kl. 19.30 i Fælleshuset, AB Slukefter.

Beretning og vedtagelser.

Der fremmødte 20 grundejre heraf 5 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden bød på bestyrelsens vegne velkommen til foreningens generalforsamling
og oplyste at det var jubilæumsår, idet foreningen var stiftet for 40 år siden.
Til dirigent blev valgt Carsten Andersen,
Rådv. 30.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:
1. Indledning.
Ved konstituering af bestyrelsen fik denne
følgende sammensætning:
Næstformand Claus Nørlev Jensen
Sekretær Thomas Søndergård
Redaktør Carsten Andersen
Kasserer og formand - henholdsvis Jens
Møller Sørensen og Lars Willemar - vælges
direkte på en generalforsamling.
Bestyrelsen beretning omhandler forskellige
forhold, der har fundet sted i løbet af 2013.
2. Grønne områder og stier.
Året igennem har vi haft en fornuftig vedligeholdelsesstandard på græs og beplantning,
dog har græsslåningen efterladte græsbunker. Dette er blevet påtalt overfor vor vedligeholder Green-Team.
Fra bestyrelsen side finder vi trods nævnte
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ting, at Green-Team - som er vor vedligeholder af vore arealer - gør tingene rigtig godt
og fornuftigt.
I vore grønne områder – kan det oplyses
som generel information - at det hovedsagelig er egetræerne, som bliver stående
tilbage. Grundejerforeningen er blevet anbefalet at skulle beholde disse træer, da kronerne på disse træer er mere åbne for lys
end f.eks. bøg.
Dette betyder dog ikke, at alle andre træer
end eg skal fældes.
Bestyrelsen kan ikke umiddelbart imødekomme alle ønsker om træfældning ud for
den enkelte grundejer.
Fra bestyrelsens side, er vi nødt til at prioritere ud fra de vurderinger, som foreligger.
Det er således, at grundejerforeningen benytter sig af professionelle folk til vurdering
af vor beplantning og dette lægger bestyrelsen sig normalt i baghjulet af.
Der blev fældet nogle enormt store træer
ved RÅ’s regnvandsbassin samt ved skolesti.
De berørte grundejere var decideret meget
ramt af manglende sollys, hvorfor bestyrelsen fandt det rimeligt at fortage fældning.
Grundejere gav megen ros til vore træfældere.
Vi har fået udtyndet/fældet en hel del ved
KRO’s legeplads. Vi afventer virkningen i det
kommende år, forinden mere foretages.
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Herudover er træer mærket til fældning på et
senere tidspunkt.
På visse af vore arealer/bælter vil der være
behov for at nyplante træer.
Grundejerforeningens beplantning i grønne
områder mod grundejernes hække sørger
foreningen for beskæring og fræsning/friholdelse på 1-1,5 m bredde således, at grundejerne har god mulighed for at kunne klippe
hæk.
Stormen i oktober kvartal gik heller ikke vort
område forbi. Det var heldigvis ikke i samme
omfang som den foregående storm. De træer, som væltede og de som var på vej ned
blev fjernet/fældet. Flishugning af GreenTeam blev foretaget efterfølgende.
Vi valgte dog efterfølgende også at fælde et
stort bøgetræ ved regnvandsbassinet i RÅ,
som i en stormsituation kunne blive fatalt for
den nærliggende ejendom.
I RE er der mange snebærplantninger –
både ved parkeringsarealer og langs den
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gennemgående flisesti i området. Bestyrelsen overvejer, om der skal ske udskiftning af
snebærrene for at få en billigere vedligeholdelse med anden beplantning.
Alt afhængig af økonomien og de midler foreningen har.
I RE er det jo tanken at genplante træer til
erstatning for de fældede Platan- og Lindetræer.
Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på gennemførelsestakten og trætype.

Stier.

Stierne i vore områder er dels er flisebelagt
og dels stenbelagt.
Grundejerforeningen gennemfører renoveringer på vore stistrækninger men i 2013 har
der ikke været behov herfor på de stenbelagte stistrækninger.
På de flisebelagte stier fik vi renoveret 3
strækninger RÅ 60/62 til skolestien, RÅ 163/165 til Hjortevej og Rå109/113 til RÅ73/75.
Renoveringen blev i lighed med tidligere renoveringer i form af 2 rækker fortovsfliser(i
Lundegårdsparken
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stedet for 2 rækker 50x50 cm’s fliser). I samme forbindelse satte vi galvaniserede jernhjørner på de nye bomme.
Ved RE’s sti til Rådyrvej mod RÅ satte vi nye
bomme op også med galvaniserede hjørnekanter
De galvaniserede hjørnekanter skal beskytte
stolper. En foranstaltning som jo selvfølgelig
koster men skulle betale sig i længden.

alle tider af året – det er rigtig dejligt at se
og konstatere at så mange bruger legepladserne.
Der er også kommet mange nye børnefamilier til området, som nyder gavn af de relativt
nye legeredskaber.
Bestyrelsen forventer ikke de helt store omkostninger indenfor den nærmeste fremtid,
medmindre at der sker hærværk m.v.

Stiarealer er blevet sprøjtet for ukrudt i det
forgangne år. Vi forsøger at sprøjte færrest
mulig gange - af hensyn til miljøet. Vi må dog
stadigvæk konstatere at en del grundejere
”glemmer” at overholde deres renholdelsespligt - jfr. vore ordensregler for området.

4. Vintertjeneste.
Vi har i det forgangne år haft rigtig mange
glatførebekæmpelser i første halvdel af
2013, hvorimod sidste kvartal har været billigt, ellers ville vort vinterbudget være blevet
overskredet med mere end de ca. 4.000 kr.

Vore affaldskurve benyttes flittigt – godt for
det.
I lighed med tidligere år vælger vi dog at
nedtage affaldsspandene i en periode – fra
primo december til normalt medio januar.
Vi har jo opsat dyre affaldsbeholdere til hundehøm-hømmer. Disse benyttes i stort omfang – godt for det. Vi har også brugt mange
poser til opfyldning.
Bestyrelsen valgte at gennemføre en normal
opfyldning af poser, for at se udviklingen
på området. Det er en bekostelig affære for
foreningen, men bestyrelsen følger udviklingen.

Bestyrelsen besluttede, at Green-Team
fra oktober ikke skulle salte – men kun
gruse(med lidt salt i) på vore flisestier. Skolestien saltes som hidtil.

Bestyrelsen har også her i 2013 gennemgået vore stiområder med særlig øje for vore
træbomme.
Bommene på vore stier trænger flere steder
til renovering/udskiftning – mange af dem
har set deres bedste dage. Der skal vurderes på, hvor der er behov for renoveringer og
hvor der skal opsættes en bom.

5. Regnskab.
Vort regnskab er jo opdelt i dels i Grundejerforeningens primære aktiviteter og dels i Vejog Kloakfond.

3. Legepladser.
Vore legepladser bliver brugt flittigt og på
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Entreprenøren bliver rekvireret ud fra, hvad
bestyrelsen finder fornuftigt og forsvarligt,
hvilket kan ske dels om aftenen og dels om
morgenen.
Det er selvfølgelig målet, at vore områder er
ordnet således, at der er fremkommelighed
for gående og cyklende.
Green-Team har været hurtigt i området, så
fra bestyrelsen er vi tilfreds med forløbet.

Regnskabet vil blive gennemgået under
dagsordenens pkt. 3 af Jens(kasseren), men
der skal dog i beretningen medtages følgende:
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Alle grundejere og annoncører har betalt deres kontingent for 2013. Det er flot og ros til
alle medlemmer. Bliv ved med det.
I forhold til andre foreninger, som slås med
restancer m.v. er vi meget bedre stillet og
det afspejler også en god holdning blandt
alle vore grundejere.

Grundejerforeningen:

Regnskabet udviser et underskud på ca.
60.000 kr. På sidste års generalforsamling
blev godkendt et budgetteret underskud
50.000 kr. (forbrug af egenkapital).
Bestyrelsen valgte i forbindelse med opsætning af nye bomme, at beskytte bommene
med galvaniserede jernbeslag ca. 13.000
kr. Bestyrelsen finder, at det er en god investering, således at bommene ikke bliver
ødelagt.
Vore investeringer f.eks. fliser og bomme
gør, at vort område højnes i standard.
De 2 største udgiftsposter i vort regnskab er
vore grønne områder og vintertjenesten.
Vi må dog konstatere, at udgifterne til vedligeholdelse samt renoveringer af de grønne
områder og vintertjeneste koster mere og
mere.
I forbindelse med vedtagelse af budget og
kontingent for 2014 indstiller bestyrelsen til
generalforsamlingen at kontingentet forhøjes med 100 kr. - mere herom senere under

dagsordenens pkt. 6.
Egenkapitalen udgør ca. 145.000 kr.
Bestyrelsen finder, at foreningens egenkapital ikke bør være mindre end 100.000 kr.

Vej- og kloakfonden:

Regnskabet udviser et underskud på ca.
51.000 kr. Der har været udgifter til revneforsegling på 131.000 kr. og 19.000 kr. - til
brønde/kloakker.
Bestyrelsen vil opfordre grundejerne til at
renholde på gadearealer noget oftere.
Vore vejarealers tilstand bliver fulgt løbende
bl.a. i forbindelse med bestyrelsens forårsbesigtigelse af området.
Med de forventede udgifter fremadrettet vil
det – alt andet lige - kunne forventes kontingentstigning til næste år.
Revisionen har ønsket, at obligationsbeholdning optages til kurs 100 i regnskabet(hvis
obligationer skulle sælges i dag ville der
være en kursgevinst på ca. 40.000 kr.).
Konklusion: En samlet egenkapital på ca.
742.000 kr.
Bestyrelsen finder, at foreningens egenkapital ikke bør være mindre end 300.000 kr.

A/B Slukefter.

Forespørgelse ang. booking af fælleshuset, Rådyrløkken 13E.
E-mail: slukefter-web@live.dk
Mobil: 60 16 42 44

( KUN HVERDAGE MELLEM 16 OG 19 )

Vores hjemmeside: slukefter.abf-net.dk
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Generelt om foreningens økonomi:

På trods af underskud i begge regnskaber
er bestyrelsen samlet set tilfreds med regnskabet egenkapital – vel vidende at store
udgifter ligger foran os(vejarealer og grønne
renoveringer)
Vi finder, at grundejerforeningen har en sund
økonomi.
6. Vej- og vængearealer samt asfalteret skolesti.
Vejarealer.
Vore vejarealer er tidligere blevet gennemgået af NCC og de har givet status og forslag til tidsplan for renovering af vort område. Vore vejarealer i KRO og RÅ fik ny
belægning i 1991.
NCC finder ikke, at vore vejarealers tilstand
er foruroligende men en revneforsegling
blev anbefalet. Denne revneforsegling blev
gennemført i her i 2013.
Indenfor 2-8 år og etapevis vurderes det, at
der skal ny belægning overalt.
Vurderingen er dog, at hele RE, 4 vænger i
KRO og 1 vænge i RÅ er de hårdest medtagne arealer.
Her i 2014 vil der blive indhentet tilbud på
dels tæppebelægning og dels flydende asfalt og sten på de tidligere nævnte steder.
I samme forbindelse vil der blive udskiftet
brøndriste, hvor der er behov herfor.
Rendestensriste i vort område vil flere steder få monteret beslag, således at cykelhjul
ikke kan køre i.
Renoveringer af vejarealer i hele vort område vil blive en anseelig udgift for vor vejfond – der vil alt andet lige – være behov for
forøget indskud i fonden – fra 2015.
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Vore vejarealers tilstand bliver fulgt løbende
I forbindelse med bestyrelsens forårsbesigtigelse af området, vil også indgå vejarealerne.
Vore rendestensbrønde er blevet oprenset af
FKSSLAMSON.
De kommunale veje i vort område er:
Stamveje: RE, RÅ, KRO og RÅDyrvej
Stikveje i KRO. I Rå er stikvejen til fra nr.
95..113 til 137..151.
De vejarealer som henhører under grundejerforeningen er vænger i:
RE, KRO og RÅDV, og RÅ samt 1. stikvej
i RÅ(vejen, der går forbi legepladsen ved
regnvandsbassin) samt RÅ115..135.

Vængearealernes parkeringsdel.

I tidligere beretninger har bestyrelsen omtalt, at der fremadrettet ville opstå behov for
renovering af visse vængers flisearealer.
Bestyrelsen gennemser til stadighed vængernes tilstand. Den umiddelbare vurdering
er, at der ikke er akut behov for masserenovering.
Men vi har dog for øje, at arealer ikke holder
i evighed.

Vængearealernes grønne del.

De grønne øer vedligeholdes af GreenTeam, (vor vedligeholder af hele vort område). Dette sker efter plejeplaner.
7. Tinglyst retningsplan og skellinjer m.v.
Som man jo sikkert ved, er der en tinglyst
retningsplan for vort område.
Denne omhandler bl.a. byggelinjer, erhverv
og varebiler m.v.
Tiden er på nogen områder tilsyneladende
løbet fra retningsplanen i forskellige samLundegårdsparken
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Den mest robuste vægmaling
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menhænge bl.a. de tidligere nævnte forhold.
Odense Kommune godkender nu sager eller
dispenserer fra retningsplanen.
Bestyrelsen vil atter igen appellere til, at
grundejerne finder ud af via retningsplan,
matrikelkort og andet, hvad der er gældende
for netop deres grund.
Som det er nævnt på flere generalforsamlinger, er det en god ide i forbindelse med
renovering af haven at genplante hæk 30-40
cm inde på egen grund.
8. Belysning.
Vi startede året med at henligge i mørke for
store dele af området vedkommende.
Langt om længe kom der dog lys i lamperne
igen. De ny lamper i vængerne giver et rigtig
godt lys.
En lang mørk tid var til ende – det var dog
mest synd for børnene til og fra skole.
Som tidligere nævnt så vil Odense Kommune - i lighed med andre kommuner - med loven i hånden overdrage belysning på private
fællesveje til grundejerne. Dette kommer
også til at vedrøre vor grundejerforening.
For vor grundejerforening betyder det, at vi
skal betale for strøm og vedligeholdelse af
master og armaturer i vort område - en ikke
ubetydelig udgift for grundejerforeningen
Odense Kommune vil på et eller andet tidspunkt – om ca. 2 år udsende skrivelse/information til grundejere om belysningsforhold,
der skal overdrages grundejerne – herunder
også udgift og fra hvilket tidspunkt.
Som den nuværende bestyrelse ser det, så
vil det være på samme måde, som vi altid
har kørt i grundejerforeningen – nemlig én
for alle og alle for én.
Vi forestiller os, at Odense Kommune sender
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én samlet regning for vort område til grundejerforeningen.
Når skrivelse/information fra Odense Kommune foreligger, vil bestyrelsen indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.
9. Internet.
Den etablerede hjemmeside www\\Lundegaardsparken giver et indblik med billeder
i - hvem er bestyrelsen - områdets karakter - legepladser - stier - grønne områder og
vængebeplantning - hvad består området af
i form af oversigtskort.
Ligeledes er indlagt vedtægter og retningsplan, årets beretning/regnskab/budget samt
vedtagelser på generalforsamlingen.
Dette skal/bør man oplyse til ejendomsmægler såfremt, man agter at fraflytte området.
Ejendomsmægler kan således få de relevante oplysninger.
Man kan kontakte bestyrelsen på vor e-mail
adresse.
Bestyrelsen hører gerne reaktioner på og
forslag til vor hjemmeside.
Der har været mange ”besøg” på vor hjemmeside. Af udtræk kan vi se, at flere benytter
vor hjemmeside.
Vor nye hjemmeside har her i 2013 været
under udarbejdelse og afventer de sidste
formaliteter, inden den kan gå i luften.
10. Bladet.
Vort ”Lundegårdsblad” udkom 3 gange i
årets løb – indeholdende information af forskellig karakter om hvad der foregår i vort
område(herunder også billeder).
Vi prøver efter bedste evne at gøre bladet så
attraktivt som muligt og håber og forventer
da også, at grundejerne læser bladet - ”man
er forpligtiget”.
Lundegårdsparken

Bestyrelsen vil fortsat have som mål at udsende bladet 4 gange årligt - uanset annoncegrundlaget eller hjemmeside på Internettet.
Der skal lyde en tak til vore annoncører –
vi håber naturligvis, at grundejerne støtter
disse.
11. Andet samt Visioner.
Der har jo været en del i dagspressen vedrørende placering/linjeføring af Ring 3 – i særdeleshed omkring Villestofteudstykning.
I den forbindelse har Rugårdsvejs forlægning nord om Korup(altså RE) også været
inde i billedet, idet vejen skulle støde på
Ring 3.
I Odense Kommune er der ikke på nuværende afsat beløb i de nu kendte budgetter
2014..2017. Forinden anlægsarbejdet skal
gennemføres en VVM-undersøgelse. Dette
er også en langvarig proces. Der er derfor

GREEN
Miljøbevidste anlægsgartnere
Kvalificeret arbejdskraft til haver og anlæg

rigtig lange udsigter for projekterne.
I bestyrelsen har vi også drøftet visioner for
foreningen. Vi kan her nævne følgende forhold:
- fortsat udtynding af vore træer med efterfølgende genplantning/renovering
- løbende renovering/udskiftning af legeredskaber
- der skal altid være egenkapital på 100.000
kr.
- der skal altid være egenkapital på 300.000
kr. i Vej- og kloakfonden
- indsættelse af diverse oplysninger på Internet, så grundejerne anvender hjemmesiden
- oprensning af rendestenbrønde kontinuerligt
- at få grundejere til at vise hensyn overfor
andre – hegn, træer, støj og lignende.

Brian Jakobsen & Stig Hansen
www.greenteam.dk • info@greenteam.dk

Grønt kvalitetsabejde
der holder!

Tlf.: 65 90 33 64 • www.greenteam.dk
Lundegårdsparken
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12. Afslutning.
Dette var bestyrelsens beretning for året
2013, og som bestyrelsen har valgt at medtage i denne. Bestyrelsen har forsøgt at
styre vore grundejerforeningsforhold efter
bedste evne og ud fra den økonomi, som er
til rådighed.
Nogen kunne mene, at bestyrelsen skulle
have prioriteret anderledes, men vi har søgt
at tilgodese foreningens og dermed grundejernes interesser bedst mulig indenfor de
givne rammer.
Vi håber naturligvis alligevel, at grundejerne
har været tilfredse med bestyrelsens indsats
- skulle dette ikke være tilfældet, er vi da lydhør overfor anden mening.

højelse med 100 kr. Kontingent
er derfor i alt 1.200 kr. - hvoraf de
200 kr. er til Vej- og kloakfonden
(sidstnævnte gælder ikke Andelsboligforeningen Slukefter).
Pkt. 7.:	Genvalg af formand - Lars Willemar K, RÅ 56.
Pkt. 8.:	
Genvalg af bestyrelsesmedlem –
Thomas Søndergård Larsen, RÅ
62.
Pkt. 9.:	Genvalg af bestyrelsessuppleant –
Tom Andersen, RE 14.
Pkt. 10.: Genvalg af revisor Steen Knudsen,
KRO 60.
Pkt. 11.: 
Valg af revisorsuppleant. Genvalg
af Jørgen Winther, RÅ 98.

De kommende år vil også kræve en stor arbejdsindsats fra bestyrelsens side, idet vort
område på forskellige områder efter mange
år virker lidt nedslidt. Det skal vi have vurderet og taget stilling til, hvordan de forskellige
forhold kan blive løst herunder også økonomisk.
Hvordan vil vi have vort område til at fremstå?
Med disse ord vil bestyrelsen overlade beretningen til debat m.v.

På generalforsamlingen blev bl.a. spurgt til
følgende, som bestyrelsen efterfølgende har
undersøgt ved Odense Kommune:

P.b.v.
Lars Willemar K.

Beslutninger m.v. på generalforsamlingen:

Pkt. 1.: Dirirgent Carsten Andersen, RÅDV
Pkt. 2.: Bestyrelsens beretning godkendt.
Pkt. 3.: Regnskabet godkendt.
Pkt. 4.: Ingen indkomne forslag.
Pkt. 5.:	Green Team fortsætter som vedligeholder af området.
Pkt. 6.:	Budget for 2014 blev vedtaget,
hvilket betyder kontingentfor12

KRO’s 3 kommunale stikveje. Har bestyrelsen kendskab til, hvornår Odense Kommune lægger nyt slidlag på?
SVAR: Myndighed og Vejdrift har oplyst, at
de 3 stikveje ikke er medtaget i planerne for
de kommende år.
Hvad med områdets belysning, som af og
til er ude af drift?
SVAR: Myndighed og Vejdrift opfordrer til, at
grundejerne fejlmelder på Energi Fyns hjemhttp://www.energifyn.dk ”Fejlmeld gadelys”.
Myndighed og Vejdrift kan således se i loggen.
Bestyrelsen

Lundegårdsparken

KORUP VVS
Totalrenovering

af badeværelser

Vand · Varme · Sanitet · Blik · Kobber · Skifer
Jordvarme · Varmepumper · Pillefyr
VVS
BLIK
OLIE OG
NATURGAS
SERVICE
UDSTILLIN G

KALØRVEJ 100, 5200 ODENSE V
Tlf. 65 94 26 38 · Mobil 26 16 51 27

Odense Nord Afdeling
Næsbyhovedvej 1
5270 Odense N
Telefon 45 12 16 40

128,5x88 Logo ann Odense.indd 1
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GRUNDEJERFORENINGEN

Lundegaardsparken
v/ Kass. Jens Møller Sørensen
Kass. Jørgen Andersen
V/
Kronhjortløkken 274

Rensdyrløkken 35
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Lundegårdsparken
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Små annoncer fra private, omfattende køb og salg, dagpleje o.l. fra beboere i
Lundegårdsparken, optages gratis i bladet i det omfang, pladsen tillader det

EJERSKIFTE
Til brug for dem, som agter at flytte fra Lundegårdsparken, og til de nye grundejere,
der er kommet til siden vi udsendte vort sidste nummer af bladet, men endnu
ikke er blevet tilmeldt grundejerforeningen, har vi også i dette nummer udformet
halvdelen af en side som et brevkort, som kan anvendes til meddelelse om til- og
fraflytning.
Vi gør endnu en gang opmærksom på, at ifølge kommunal beslutning skal alle
grundejere i Lundegårdsparken være tilsluttet grundejerforeningen.
Ved ejerskifte indstræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser
overfor foreningen, men den tidligere ejer vedbliver dog at hæfte for restancer
overfor foreningen indtil den nye ejer dels har berigtiget eventuelle restancer og
dels har overtaget forpligtelserne.
Når du skal sælge ejendommen tilrådes det derfor, at du gør din advokat opmærksom
på denne bestemmelse således at eventuelle uberettigede restancer kan tages
i betragtning ved udfærdigelse af refusionsopgørelse vedrørende ejendommen.
MEDDELELSE OM EJERSKIFTE
Ejendommens Adresse
Matr.nr.
Nuværende ejers navn
Den nye ejers navn
Den nye ejers adresse
Ejerskifte finder sted: Dato og år:
Underskrift - nuværende ejer
Underskrift - ny ejer
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