
Referat af generalforsamling i  
foreningen Lundparken 

 
Tirsdag d. 16/3 2022, kl. 19.00 – 20.30  

i lokale 55, Sct. Jørgens Skole, Helligkorsvej 42 A, 4000 Roskilde  
 

 
Der var 17 af 97 husstande repræsenteret fra alle veje. 

 
 

1. Valg af dirigent. Jakob Fink Nielsen blev foreslået. Valgt.  
 

2. Formanden fortalte om beretningsårene 2019, 2020 og 2021. Formanden oplyste om de 
fremsendte høringssvar i forbindelse med kommuneplanen for 2019 og planerne for Sct. 
Hans. Der blev også orienteret om bestyrelsens møder og øvrige initiativer, herunder 
legedage og sommerfester. Det blev oplyst, at foreningen har en Facebookside på 
http://facebook.com/groups/lundparken.  Derudover er der en hjemmeside på 
http://www.lundparken.dk. Beretningen blev godkendt.  
 

3. Fremlæggelse af revisorgodkendte regnskaber for 2019, 2020 og 2021 blev udleveret på 
generalforsamlingen. Alle blev godkendt. 

a. Bestyrelsens forslag: Der opkræves ikke kontingent for 2022. Vedtaget. 
 

4. Behandling af indkomne forslag. Der var kommet ét forslag. 
a. Etablering af en værktøjsdeleordning. Hanne Langager (Morbærvej) har stillet 

forslaget og Charlotte Øland (Fyrrevej) redegjorde for den hidtidige ordning og 
motiverede forslaget. Det blev foreslået, at der blev sat gang i en ny 
værktøjsdeleordning. Der skal nedsættes en gruppe mennesker, som fremkommer 
med et forslag til en ordning. En ordning kunne være den, at husstandene har et 
medlemskab, og der indbetales et kontingent, hvor der indkøbes relevante 
værktøjer, som opbevares hos enkeltmedlemmer til udlån til medlemmerne. En 
anden model kunne være, at alle medlemmer er med, og den enkelte stiller værktøj 
til rådighed for ordningen, som fremgår af hjemmesiden. Arbejdsgruppen blev 
nedsat og består af Hanne (Morbærvej 27), Niels (Vestergade 87) og Ole 
(Valnøddevej 10). Arbejdsgruppen forelægger et forslag til bestyrelsen. Vedtaget.   

 
5. Valg af bestyrelse: 

a. Valg af formand 
i. Ian Palne (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt. 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
i. Klaus Langager (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt.  

ii. Jakob Fink Nielsen (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt. 
iii. Anke Struve (Valnødvej) – modtager ikke genvalg. 
iv. Lisette Bach Andersen (Vestergade) stillede op. Valgt.  



v. Niels Elbæk (Vestergade) stillede op. Valgt.  
 

c. Valg af bestyrelsessuppleanter:  
i. Grethe Risegaard (Morbærvej) – modtager ikke genvalg.  

ii. Bente Petersen (Morbærvej) – modtager genvalg. Valgt. 
d. Valg af revisor. På valg Bjarne Jørgensen (Valnødvej) – modtager genvalg. Valgt.   
e. Valg af revisorsuppleant. På valg er Charlotte Øland (Fyrrevej) – modtager genvalg. 

Valgt.  
6. Eventuelt 

a. Orientering om den nye affaldsordning i Roskilde Kommune v/Ian Palne. 
b. Orientering om den nye Kommuneplan 2019 v/Jakob Fink Nielsen 
c. Orientering om planerne for det nye Sct. Hans v/Anke Struve 
d. Bestyrelsen foreslår, at der afholdes vejfest/kaffeeftermiddag som tidligere fredag 

den 12. august 2022.  
 

 
Bestyrelsen: Navn   Mobil E-mail 
Formand: Ian Palne, Morbærvej 9  60601160 ian@palne.dk 
Kasserer: Klaus Langager, Morbærvej 27 22916837 khl@star.dk 
Medlem: Lisette Bach Burhenne, Vestergade 93 31340712 bachburhenne@outlook.dk
 Niels Elbæk, Vestergade 87 24487940 nielsbritta@gmail.com 
 Jakob Fink Nielsen, Morbærvej 28 26220211 jafini@mail.dk 
Suppleant: Bente Petersen, Morbærvej 25 26506390 benp@pedersen.mail.dk  
  


