
Grundejerforeningen ”Lærkevang” 

 
Formandens beretning 2019 

 

Ved fremlæggelsen af denne formandens beretning for 2019, kan jeg desværre ikke 

selv være til stede. Dette skyldes at jeg efter min mand, Ejlers død, er fraflyttet Gf 

”lærkevang” 1. september 2020. 

 

Først må jeg beklage at generalforsamlingen først nu bliver afholdt. 

Generalforsamlingen var fastsat til 25. marts 2020. Dette kunne ikke lade sig gøre 

grundet den opståede Corona epidemi, som herefter blev udsat indtil videre. 

 

Velkommen til de 4 nye parcelhus ejere, der er kommet i 2019. Vi håber I vil finde 

jer godt tilrette i Gf ”Lærkevang” 

 

Nu er så endelig muligheden kommet, for at kunne afholde en forsinket 

generalforsamling. 

 

Når vi ser på året 2019, kan det oplyses at bestyrelsen har haft 4 bestyrelsesmøder. 

 

Ved bestyrelsen årlige ”vejtur”, hvor vi ser på grundejerforeningens veje og fortovs 

arealer. Her blev der konstateret nogle revner i vej asfalten, som vi følger op på.  

Udover dette, blev der konstateret manglende vedligeholdelse af nogle enkelte 

grundejers fortov/kantsten arealer. Disse fik en henstilling om at få dette bragt i 

orden. Dette blev gjort efterfølgende. 

 

Der er stadig problemer med ødelagte fliser, grundet at der køres med tungt læssede 

vogne på fortovs arealerne. Dette betød at vi i december måtte have udskiftet en del 

ødelagte fliser. For en grundejers vedkommende, måtte denne selv afholde udgifterne 

til reparationen. Da skaderne var sket under dennes bygge arbejde. 

 

Generelt må det siges at grundejerne er flinke til at rydde fortovs arealer og kantstene 

for ukrudt. Grundejerforeningen har nogle pæne velholdte vej arealer, og dette skulle 

vi gerne vedblive at have. Herved undgås unødige udgifter til reparationer. 

 

Vi har kontaktet Tårnby Kommune, for at høre om vi må sætte hastigheds 

begrænsnings skilte - 30 Km ved indgangene til Grundejerforeningen fra Ugandavej, 

eller påklistre 30 Km skilte på asfalten. Dette må vi ikke i henhold til politi 

vedtægter. 
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Fastelavns arrangementet i 2019 blev son sædvanlig afholdt med stor tilslutning. 

Tak til arrangørerne for dette. 

 

Grundejerforeningen har en hjemmeside (www.gflaerkevang.dk) der er foreningens 

officielle organ, her kan der ses hvad der sker i grundejerforening, og hvor der kan 

følges med i Grundejerforeningen virke. 

 

Grundejer foreningen blev stiftet 20. august 1940. Så her i 2020 har foreningen 80 års 

jubilæum.  

 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke de skiftende bestyrelses medlemmer, som jeg 

gennem årene har været i bestyrelsen med, for et godt og hyggeligt samarbejde. 

Ligeledes tak til de grundejere jeg har haft kontakt med.  

Jeg ønsker Grundejerforeningen ”Lærkevang” alt mulig godt i de kommende år. Jeg 

vil savne jer! 
 


