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1. Der blev afholdt Årsmøde på Heldagsskolen, Horsebækvej 97, 5450 Otterup 4. marts 2019  

kl.19.00, hvor formanden Arne Erlund bød velkommen. 
    Der var ialt 15 fremmødte medlemmer.  
  
1. Til dirigent blev Leif Thyrsted Pedersen valgt. 
    
2. Bestyrelsesformand Arne Erlund aflagde årsberetning - som blev godkendt. 
   Årsberetningen kan læses på vores hjemmeside www.hjadstrup-lunde.dk 
 
3. Kasseren Bente Rasmussen fremlagde årsregnskabet - som blev godkendt. 
 
4. Fremlæggelse af budget til næste år blev fremlagt - og godkendt. 
 
5.  Indkomne forslag fra bestyrelsen. 
    Ingen forslag .                         
 
1.  Indkomne forslag fra medlemmerne / borgerne. 
     Ingen forslag. 
 
2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. 
 
    Conny Pedersen  Villig til genvalg 
    Kristian Lajgaard Pedersen Villig til genvalg 
    
    Ny bestyrelsesmedlem: 
     
    Allan Ewertsen 
    Nicolai Jangaard 
     
 
1. Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode. 
 
    Gurli Toft   Villig til genvalg 
 
    Ny suppleant: 
     
    Brian Kristensen 
 
  
2. Eventuelt. 
 
    Formanden oplyste at vi havde vundet blomsterløg, fordi vi satte - SÆNK FARTEN - skilte op, i 
    ugerne 15,16 og 17 i 2018. Blomsterløgene er delt mellem Hjadstrup og Lunde 
    
    Kim fra Ignekærvænget i Kappendrup, orienterede os om at Gruppen for - Stier og Grønne om- 
    råder - arbejder ihærdigt på at koordinere alle stierne og få dem flettet sammen, både i  
    Lunde og Kappendrup. 
    Dette er et kæmpe arbejde, og det kræver samtidig samarbejde med Kommunen, hvilket  
    giver mange udfordringer. 
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Vedr. Lunde Forsamlingshus: 
 
Her er der søgt om at få flisebelagt hele pladsen foran indgangen - hvilket er blevet bevilget og godkendt. 
Dette har så yderligere krævet yderligere tag med sig, da der nu også kræves en faskine langs vejen, 
hvilket der ikke er bevilget penge til. 
 
Der blev talt om Lundes “Bygge-situation” og om hvordan det går med støj - undersøgelserne. 
 
 
Brian Kristensen som er medlem af menighedsrådet, spurgte om Hjadstrup Lunde Lokalråd ville være 
interesseret / samarbejde i at der opføres et menighedshus ved Hjadstrup Kirke - så disse lokaler netop kan 
bruges i fællesskab til diverse møder m.m.  
 
 
Vedr. Branddammen der ligger tæt ved Børnehaven på Lunde Bygade - her blev der talt om evt. 
oprensning, fældning af træer, springvand for at ilte vandet og endelig noget kloakering, da der bliver 
oversvømmelse hen over vejen når det regner meget. Spørgsmålet er hvem der skal tage sig af det. 
    
Det grønne område skråt over for Børnehaven ville være ideelt til en samlingsplads hvor der samtidig kan 
sættes bord/bænke sæt op. Og måske et hegn rundt om pladsen.  
 
Det blev også nævnt at der køres alt for hurtigt på Marbækvejen.  
 
     
  
12. Næste møde. 
 
     Vil lige kontakte de nye medlemmer før der aftales møde næste gang. 
 
 
 
Referent: Gurli Toft 
 
 
 
 
 
 
Underskrift: Leif Thyrested Pedersen 
 
 
 
 
 
 
Underskrift: Arne Erlund 


