
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Fastsættelse af kontingent 

 Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent i 2017 
5. Indkomne forslag 
6. Valg 

 Formand  Karen Snejbjerg       2 år villig til genvalg 
 Best. mdl. Jesper Hardenskov  2 år villig til genvalg 
 Best. mdl. Simon Hammer        2 år villig til genvalg 
 Best. supl. Thomas Gemynthe   1 år villig til genvalg 
 Revisor Mikael Walfridsson   2 år villig til genvalg 
 Revisor supl. Gholamreza Dehghani  1 år villig til genvalg 

7. Eventuelt. 
 
Punkt 1.  
Steen Mathisen blev valgt ved akklamation. 
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og overgav herefter 
ordet til formanden for beretning. 
              
Punkt 2.  
Først vil jeg byde velkommen til de nye beboere i foreningen . Vi håber I vil blive 
glade for at være her. 
I det forgangne år er der ikke sket meget, 
men her i foråret vil der blive der gravet temmelig meget på grund af at Tårnby 
vandværk skal skifte vandmålere. De har opdaget at nogle af anborings ventilerne 
i fortovet ikke duer og derved skal skiftes. Vi kan derfor forvente en del 
reparations arbejde ,når fliserne bliver lagt ned igen. 
Jeg vil bede om, at de grundejere ,der får gravet i fortovet 
at feje sandet ned i furerne mellem fliserne, det gør jo at fliserne sætter sig. 
 
Vi har været på vores ½årlige vejsyn og det var igen de samme, der fik en lille 
hilsen i postkassen. Vi vil godt bede om at vi bliver lidt bedre til at fejre vores 
rendestene især omkring rendestensbrøndene. 
 
Igen i år havde vi en fin fastelavnsfest og vil gerne sige tak til Niels og hans team. 
 
Bestyrelsen har modtaget et brev fra Dyveke med oplysninger om at 
grundejersammenslutningen har opnået en kæmperabat aftale med Fa. Leif M. 
Jensen vedrørende oprensning af rendestensbrønde. Men for at få den rabat skal 
man være medlem af sammenslutningen. Det var så godt et tilbud at vi ikke 

Referat fra Lærkevangs ordinære generalforsamling 
Afholdt den 14. marts 2016 
i Skelgårdsskolens festsal 



kunne sidde det overhørigt. Vi har derfor meldt os ind i sammenslutningen igen 
og venter nu på svar fra formanden, at vi er blevet registreret i firmaet, så vi kan 
sige vores gamle kontrakt op. Bent har talt med ham og han kunne selvfølgelig 
ikke konkurrerer med prisen. Men vi vil jo gerne kunne spare pengene og det 
kunne han godt forstå. 
Vi skal have udskiftet fliser her i foråret-sommer. I den  
forbindelse vil vi godt bede jer om at lade være at parkere på fortovskanten samt 
fliserne og I må godt fortælle det til jeres gæster. 
 
 Til næste år vil jeg bede jer om at huske at tilmelde jer generalforsamlingen, til 
tiden, af hensyn til maden. 
 
Dette var alt hvad jeg kunne fortælle. 
Så hermed vil jeg ønske alle en god påske og en dejlig og forhåbentlig solrig 
sommer. 
 
Kommentarer til beretningen: 
 
Hvorfor meldte vi os ud af grundejersammenslutningen? 
Fordi vi synes, der var rod i regnskabet, men vi ved ikke om det endnu er ændret. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
                                                                                                                                                                
Punkt 3. 
 
Regnskab og Budget. 
 
Kassereren oplyste, at der i år var kun var 10% der ikke havde betalt til tiden i 
modsætning til sidste år, hvor der var 25% så det var en fremgang  
 
Kassereren fremlagde regnskabet. 
Ingen kommentarer til regnskabet som herefter blev godkendt. 
 
Kassereren redegjorde for budgettet 2016. 
 
Kommentarer til Budgettet: 
  
Hvorfor er vejvedligehold ikke højere i 2016,når vi nu ikke betalte noget i 2015? 
 
Vi kender ikke udgifterne for vej vedligehold med alt den gravning der er for 
nuværende. 
 
Hvad dækker vores forsikring ? 
 
Det er en ansvarsforsikring. Feks ved fastelavn hvis en får en kølle i hovedet. 
   
Ingen yderligere kommentarer. 
 
Budgettet vedtaget. 
 

 



 
Punkt 4. 
 
Fastsættelse af kontingent.  
  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 
Ingen kommentarer-hvorfor kontingentet fastholdes til 1200kr. i 2017. 
                                                              
Punkt 5 
 
Ingen indkomne forslag.  
 
Punkt 6. 
 
Valg 
 
Formand   Karen Snejbjerg     2 år        Genvalgt  
Bestmedl. Jesper Hardenskov   2 år        Genvalgt  
Bestmedl. Simon Hammer     2 år  Genvalgt 
Bestr sup. Thomas Gemynthe   1 år Genvalgt   
Revisor Michael Walfridsson   2 år Genvalgt 
Revisor sup. Gholamreza Dehghani1 år Genvalgt  
 
Punkt 7. 
 
Kan Fa. Leif M. Jensen også rense fedtbrønde? 
 
Svar:  
Angående rensning af fedtbrønde kan det ikke lade sig  
gøre til en rimelig pris, hvis der kun er et par stykker som ønsker det. 
Der har tidligere år været et firma der har lagt annonce i vores postkasser, om 
rensning af fedtbrønde for ca. kr. 300,-.  
 
 
 
Generalforsamlingen sluttede ved at dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenten for en godt ledet generalforsamling. 
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