
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent i 2017 (1.200,-) 
5. Indkomne forslag 
6. Valg 
 Kasserer  Bent Brag  2 år villig til genvalg 
 Best. mdl. Niels Christensen 2 år villig til genvalg 
 Best. mdl. Inge Christiansen 2 år villig til genvalg 
 Best. supl. Thomas Gemynthe 1 år villig til genvalg 
 Revisor Dyveke Sørensen 2 år villig til genvalg 
 Revisor supl. Gholamreza Dehghani 1 år villig til genvalg 

 
7. Eventuelt 

 
 
 
Deltagere 52.   
Stemmeberettiget 38. 
 
 
Punkt 1.  
Simon Hammer fra bestyrelsen varetager hvervet, da der ikke var andre som stillede op. 
Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at et bestyrelsesmedlem varetager hvervet som 
dirigent. 
              
 
 
Punkt 2.  
 
Først vil jeg sige velkommen til de nye grundejere og jeg håber de bliver tilfredse med at bo 
her. 
Der er ikke sket så meget i foreningen i det forgangne år. 
Vi har fået udskiftet en del fliser og repareret nogle asfaltkanter. 
Vi ventede med spænding på at vi skulle have renset vores regnvandsbrønde. Dagen kom og 
jeg blev ringet op 2 gange at nu ville de ikke rense mere da det blev meget dyrere da der 
var så meget skidt i dem. Jeg måtte så give dem grønt lys for at fortsætte, hvilket de gjorde. 
Det tog dem 2 dage at rense dem og deres nedslående svar var at 23 brøndes bunde var itu 
og skulle repareres. Det var en bitter pille at sluge. 
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Vi blev så henvist til et firma i Vallensbæk der udførte den slags arbejde. 
De kom og beså brøndene, og ja det var rigtig de var i stykker. Vi spurgte så om man ikke 
kunne fylde noget cement ned i dem, for på dem måde at ordne dem, men nej nej det måtte 
man ikke. 
De skulle graves op og nye brønde skulle ned. Bent Brag og jeg så på hinanden. 
Hvad kostede det så spurgte vi forsigtigt?  Kr. 22.500,- pr brønd. I alt kr. 517.500,-. Vi var 
lige ved at gå i koma, vi så pengene flyve ud af kassen og Bent og jeg skulle rundt med 
hatten i hånden. På anden dagen kom de til mig for at vise hvad der havde været i 
brøndene. I en var der 25 klinker man lægger i et bryggers, i en anden beton stykker, i en 
tredje en halv brøndring og i en fjerde var der hældt beton i så det var løbet ind i 
afgangsrørene og det skulle hugges op. Jeg må sige vi var chokeret over hvad folk kan finde 
på at hælde i rendestensbrøndene.  
Grunden til at det skulle udføres nogenlunde hurtigt var at med alt det regn vi har, kunne 
vandet trænge ud i undergrunden og evt. få vejen og fortovet til at synke. Og det er ikke 
smart. 
Vi havde det så oppe på et bestyrelsesmøde, hvor vi talte frem og tilbage, om hvad vi skulle 
gøre. 
Vi blev enige om at finde en entreprenør her i Tårnby og vi tog kontakt til en.  
Han kom og så på det og sagde med det samme at vi godt måtte støbe bunden med ny 
beton. Han kom med et tilbud og ydermere havde han spurgt Teknisk forvaltning om det var 
i orden. Der var ingen problemer med det. Tilbuddet var i orden og han kom så og udførte 
arbejdet. 
Vores næste projekt er så at vi skal have fyldt nogle af revnerne i vejene op igen med 
flydende asfalt, men det skal lige være lidt varmere. 
Vi ser på det når vi går vores vejsyn. 
Det næste jeg vil sige er, at jeg vil bede jer om at lade være med at parkere oppe på 
fliserne. Det kan de ikke holde til. De tilter og rokker sig dermed løse, husk også at sige det 
jeres gæster. Endvidere vil jeg bede jer om at tage lidt mere hensyn såfremt I holder på 
vejen, ikke at holde så man ikke kan komme igennem. 
 
 
Til sidst vil jeg sige tak til det nye fastelavnsudvalg for en god fest. 
Og dernæst tusind tak til Niels og Bente for deres hjælp i mange år. 
Til slut vil jeg ønske alle et godt forår og en dejlig sommer. 
Formandens mail er:  esnejbjerg@mail.tele.dk 
  
  
 Kommentarer til beretningen: 
  

 Kan det udledes at det tidligere firma som rensede brønde ikke har gjort det 
godt nok? 
Det kan man ikke sige, men det ser ud som om det er kommet i for nyligt. 
 
Kan det være det tidliger firma som har slået hul i brøndbundene? 
Det mener bestyrelsen ikke. 
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Punkt 3. Kassereren fremlagde regnskabet.  
 
 Der er tilkommet 3 nye grundejere som det fremgår af regskabet. 
  
  
 
 Kommentarer til regnskabet: 
 

Kan man sætte vores formue i en anden bank og få flere renter, 
måske Santander. 
 

 Bestyrelsen ser gerne forslag til ny bank med gode renter. 
 Det vil blive taget op på førstkommende bestyrelsesmøde. 
  
 Svar: 

 Bestyrelsen foretrækker en nordisk bank og ser løbende 
på hvor der er de bedste renter. 

 
  
 
 Budget 2017. 
 
 Herefter redegjorde kassereren for budgettet. 
 
 Kommentarer til Budgettet: 
 
 Ingen kommentarer hertil 
 
 
Punkt 4. Hvorfor sættes kontingentet ikke op? 
  
 Svar: Der er overskud, derfor ønsker bestyrelsen ikke en øgning. 
 
 
 
Punkt 5. 
 
 Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Punkt 6. 
Kasserer Bent Brag  2 år Genvalgt ved akklamation 
Bestmedl. Niels Christensen 2 år Genvalgt ved akklamation 
Bestmedl. Inge Christiansen 2 år  Genvalgt ved akklamation 
 
Bestr sup. Thomas Gemynthe 1 år Genvalgt ved akklamation 
  
 
Revisor Dyveke Sørensen  2 år Genvalgt ved akklamation 
Revisor sup. Gholamreza Dehghani 1 år Genvalgt ved akklamation  
 
Punkt 7. 
 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
 
 
For referat 
 
 
 
Niels O. Christensen,  
Sekretær 
GF Lærkevang 
 
www.gflaerkevang.dk   
 
https://www.facebook.com/groups/686766401446614/ 
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