
Generalforsamling Tunehaverne 2 

 

10. Marts 2011. 

 

Bestyrelsens beretning: 

 

Nye grundejere: 

Vi byder velkommen til Jens og Helle de nye ejere af nr. 84, Peter 
og Miriam i nr. 88 samt Tenna i nr. 110. 

 

Kloak og vej: 
Vi har fået rettet vej bump og dæksler til vores kloakker op i 

foråret 2010. Kommunen har gravet op og repareret kloakken ud 

for nr. 98, hvilket vi sikkert vil se mere af de kommende år da 
vores kloakker er ved at være utætte flere steder. 

 

Arbejdssøndage: 

Vi har afholdt 4 gode arbejdssøndage hvor der er blevet taget fat 
og udrettet mange gode ting.  

En lille opfordring, har man ønsker til arbejdssøndage, skal man 

maile til bestyrelsen lundegaardshegnet@gf-tune.dk mindst 14 
dage inden, da bestyrelsen holder møde ca. en uge før 

arbejdssøndagen, hvor vi tilrettelægger dagen. 
 

Frasalg: 

Som det fremgår af regnskabet er de sidste penge modtaget i 2010. 
Tunehaverne 1 har i den forbindelse krævet en procentdel af dette 

salg, svarende til deres procent del af fællesarealet.  Dette har vi 
efter samråd med kommunen afvist, da kommunen ikke mener at 

Tunehaverne 1 ikke har særlig god sag.  

 

mailto:lundegaardshegnet@gf-tune.dk


Sommerhold: 

Vi har i det forgangne år haft fornøjelsen af at bruge firmaet Eisbo  

til at vedligeholde vores områder.  
 

Legeplads: 
Så lykkedes det endelig at få en dejlig legeplads til vores små 

poder stablet på benene. Der er kommet løbende meldinger om at 

den bliver flittigt brugt, både af ”vores” egne børn og 
børn/børnehaver ude fra.  

 

 

Sommerfesten: 

I anledning af grundejerforeningens 25 års jubilæum afholdte vi 
en dejlig fest for alle i foreningen. Der var god tilmelding, så teltet 

var fyldt godt op. Det hele startede med lege og lagkage for de 
barnlige, og senere var der 2 dejlige pattegrise på grillen som 

vores kok tilberedte til vores store fornøjelse.  Efter middagen 

blev der budt op til dans og musik fra jukeboksen og musikken 
fortsatte til langt ud på natten. Tak for en rigtig god fest. 

 

Fastelavn: 
Vi fik afholdt en rigtig hyggelig fastelavn, solen skinnede og 

humøret var højt, der var 35 tilmeldte. 

  

Regnskabet: 
Bestyrelsen vil meget gerne takke Anne Mette Fejer for et godt 

stykke arbejde med regnskab og budget.  

 

Bestyrelsens opgave: 

Bestyrelsens opgave er at sørge for at vedtægterne bliver 
overholdt, bestyrelsen har under ingen omstændigheder beføjelser 

til at lave særaftaler, så vedtægterne bliver omgået. 


