
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbud fra bestyrelsen:  Thomas Gemynte Petersen. Thomas var gået i 
selvisolation efter nærvær med coronasmittet.   
 

Grundet coronasituationen har vores Generalforsamling 2020 været udsat fra 
marts 2020 indtil 18. november 2020. 
 
I mellemtiden er Foreningens formand Karen Snejbjerg fraflyttet Lærkevang, 
hvorfor der skal findes en ny formand på denne Generalforsamling 18. 
november 2020.    

       
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskab og budget. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr.1.200 for 2020. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg. 

7. Eventuelt. 

 

Følgende er på valg: 
 

Formand Karen Snejbjerg genopstiller ikke    2 år Bent Brag foreslås valgt 

Bestyrelsesmedlem Thomas Gemynthe         2 år villig til genvalg                                     

Bestyrelsesmedlem Eric Martin                      1 år forestås valgt som kasserer 

Bestyrelsesmedlem Kenneth Allan                 2 år foreslås valgt 

Bestyrelsesmedlem Christina Larsen             2 år foreslås valgt 

Bestyrelses suppleant Joan Grøndahl           1 år genopstiller ikke 

Revisor Mikael Valfridsson                             2 år villig til genvalg 

Revisor suppleant Gholamreza Dehghani     1 år villig til genvalg   

I henhold til foreningens love skal forslag, der ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen være kassereren Bent Brag i hænde torsdag d. 5. 
november 2020. 
      ¼ 

Referat fra Lærkevangs ordinære generalforsamling. 
Afholdt onsdag d. 18. november 2020 kl. 18:00 

i Skelgårdsskolens festsal. 



Punkt 1.  Valg af dirigent. 
Micael Valfridsson blev valgt med akklamation 
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 
Punkt 2. Formandens beretning. 
Bent læste Formand Karens beretning for 2019. 
 
Punkt 3. Regnskab og budget. 
Kasserer Bent, gennemgik regnskabet for 2019, samt budget for 2020. 
 
Spørgsmål til kassereren: 
Niels Christensen Æg 7: undrer sig over differencen mellem afholdt GF og møder. 
Bent: Det kommer til at passe med møder, årsafslutning og afskedsmiddag for vores afgåede 
formand Karen. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Punkt 4. Fastsættelse af kontingent. Dyveke Æg 6: foreslår kontingentnedsættelse da vi 
har en stor formue. 
Jonas Youden Ka 9: Det er ok med formuen, da vi skal være rustet til at reparere vejene der 
snart trænger. 
Kontingentet fortsætter med at være 1200 kr også i 2021. 
 
Punkt 5. Indkomne forslag. 
Dyveke Æg 6: Foreslår vi får skiftet de gamle ”Legende Børn”-skilte ud med mere 
tidssvarende og synligere. 
 
Dyveke mener bestyrelsen skulle have kigget på dette siden seneste GF. 
Dyveke vil gerne have det til afstemning. 
Bent: Bestyrelsen har kontaktet Tårnby Kommune, der siger at ”Legende Børn”-skilte ikke 
har nogen virkning for trafik hastigheden. Det der måske virker er at der står legetøjs-gå-
biler. Dem har vi sat op ved tilkørslerne fra Ugandavej. FDM har en artikel om virkningen af 
fremsat legetøj. 
Niels Æg 7: Mener at nye skilte vil synliggøre at her er der børn. 
Christina Larsen Ni: Der er 9 skilte, dem fra Ugandavej er vigtigst og måske skal de have en 
anden højde. 
Jonas Youdan: Jeg synes de gamle skilte er helt ok. Hvad er prisen på nye? 
Dyveke: Prisen afhænger af hvilke skilte er vælges. Pengene kan vi f.eks. tage fra 
brøndrensningen, der jo er blevet billigere efter firmaskiftet. 
Jonas: Vi kan starte med indkørslerne fra Ugandavej og udvide efterhånden. 
Joan: Det har bestyrelsen også tænkt på og også i øjenhøjde. 
Dyveke: Alle skilte skal skiftes på én gang og være graffitisikrede  
Jonas: Synes kun Ug.vej og kun hvis det har en effekt. Folk er ligeglade med om de er 
pæne. 
Dyveke: Der køres stærkt fra Æg.vej og ned mod Ug.vej. Derfor skal der også nye skilte ved 
Nubiensvej. 
Niels: har lige googlet: Det koster 3000 kr/stk skilt inkl. stander. 
Bent: Vi skal ikke bruge penge fordi vi har dem. Bestyrelsen mener ikke skiltene har nogen 
effekt. Legetøj måske. Vi kunne starte ved Ug.vej og i bilhøjde. Men kun for det kosmetiske. 
Christina: Cyklerne ved skiltene er en alle tiders idé. 
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Dyveke Æg 6: Da skiltningen blev vedtaget i 70´erne skal vi kun stemme om hvorvidt vi vil 
have skiftet de gamle ud. Dyveke foreslår at alle skilte skiftes samtidig og at de alle er éns. 
Det drejer sig om 9 skilte. 
Bent: Bestyrelsen undersøger priser. 
Christina Larsen: Hvad stemmer vi så om? 
Bent: Vi stemmer om alle skiltene skal udskiftes. 
 
Der stemmes: 
9 stemmer for udskiftning af skiltene (heraf 1 fuldmagt) 
14 stemmer imod udskiftning af skiltene (heraf 5 fuldmagter) 
1 stemmer hverken for eller imod. 
 
 
Punkt 6. Valg. 
Alle der var villige til genvalg blev genvalgt  

 
         Bent Brag vælges til formand                      2 år  

Eric Martinvælges til kasserer           2 år  

Bestyrelsesmedl. Thomas Gemynthe         2 år 

Bestyrelsesmed. Kenneth Allan                  2 år 

Bestyrelsesmed. Christina Larsen              2 år 

Bestyrelsessuppl. Jonas Youdden             1 år 

Revisor Mikael Valfridsson                         2 år  

Revisorsupl. Gholamreza Dehghani           1 år  

 

Punkt 7. Evt. 
 
Joan: Angående de mange parkeringer af biler fra Kongelundsparken på vores koteletvej fra 
Nubiensvej.  
Joan vil lave en folder der kan sættes i bilrude3/4n, den skal henstille til Kongelundsparkens 
biler om at parkere på deres egen parkeringsplads og ikke foran villaerne på Nubiensvej. 
Politiet siger det er en privat vej, derfor kan de ikke gøre noget. Folderen er for at gøre 
opmærksom på genen. 
Sten: Drop det med folderne for at bevare det gode naboskab med Kongelundsparken. I 
bytte kunne vi jo få lov til at lade vores børn lege på Kongelundsparkens legepladser. 
 
Birgit Pedersen Ni 9: Hvorfor sprøjtes der Round up på fliser og astfalt? 
Bent: Det er for at gøre det bedste for at passe på vores veje. Bestyrelsen prøver at holde 
fortovs arealet pænt, for samtidig at undgå skader på dette. 
Dyveke: 2 grunde er meget tilgroede på fortov m.m. Kan bestyrelsen ikke få det ordnet mod 
egenbetaling? 
Joan: De er ligeglade. 
Dyveke: Ved Nøragersminde er de meget effektive. Det er også den største 
grundejerforening. 
Bent: De 2 tilgroede er også de værste. De får en henstilling, efter 14 dage og igen 1 uge og 
så 3 dage. Så plejer de at komme i gang med rensningen. De fleste gør det efter 1. 
henstilling. 
       

      3/4 



Dyveke: De trænger alligevel til at få hækken klippet ind. 
Bent: 2. og 3. gang henvender jeg mig personligt. 
Dyveke: Nogen steder bliver der råbt ved træfældning mellem haveejere. 
Mikael Valfridsson: Vi kan ikke forholde os til nabostridigheder. 
 
Birgit Pedersen Ni 9: Hvorfor holder vi ikke en fest? 
Niels Æg 7: Det skal op på en Generalforsamling. Det må vi gøre til næste 
Generalforsamling.  
Dyveke: Jeg har holdt fastelavn i 12 år. Jeg synes bestyrelsen skal holde festen.  
Bent: Vi tager en fest op som et punkt på Generalforsamlingen 2021. 
 
Ann-Mette: Jeg vil gerne være i jubilæumdfest udvalget 
 
Dyveke Æg 6: Hvad har Karen fået for at have været formand i så mange år? 
Bent: Karen har fået en stor sammenplantning og en fest. 
 
 
 
 
Deltager antal:  19 medlemmer alle stemmeberettigede  
For at overholde myndighedernes corona bestemmelser kunne der i år kun deltage 1 
medlem pr husstand. 
Der var således heller ikke bespisning, kun noget at drikke under generalforsamlingen. 
 
Formanden takker dirigenten for en godt ledet generalforsamling, samt bestyrelse for et godt 
samarbejde i årets løb. Herudover takkede formanden for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For referat:   
 Sekretær Inge Christiansen 
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