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Referat fra Lærkevangs ordinære generalforsamling
Afholdt tirsdag den 20. marts 2018
I Skelgårdsskolens festsal

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr.1.200 for 2019.
5. Indkomne forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.
Følgende er på valg:
Formand Karen Snejbjerg
Best. medl. Simon Hammer
Best. medl. Jesper Hardenskou
Best. supl. Thomas Gemynte Petersen
Revisor Mikael Walfridsson
Revisorsupl. Gholamreza Dehghani

2 år villig til genvalg
genopstiller ikke
genopstiller ikke
1 år villig til genvalg
2 år villig til genvalg
1 år villig til genvalg

I henhold til foreningens love skal forslag, der ønskes behandlet på
Generalforsamlingen være formanden i hænde Tirsdag d. 6. marts
2018.

Punkt 1: Valg af dirigent
Simon Hammer
Punkt 2: Formandens beretning
Først velkommen til generalforsamlingen 2018.

2

Dernæst vil jeg byde velkommen til de nye grundejere i foreningen. Vi håber
de bliver glade og tilfredse med at bo her
Vi har i det forløbne år holdt 5 bestyrelsesmøder. Bent og jeg har været til et
formandsmøde i lufthavnen i den gamle Wilhelm Lauritsen Terminal, hvor er
den flot. Her fik vi fortalt om de nye tiltag og udvidelser af lufthavnen. Det var
meget interessant. De skal udvide lufthavnen så den øges fra 29.000.000 til
40.000.000 passagerer, det er jo et svimlende tal og lufthavnen skal jo stadig
fungere. Det skal nok blive flot; men der var en del bekymring om den
yderligere trafik på Englandsvej, men det er et problem for kommunen.
I 2017 er der ikke sket de hel store ting. Det største er nok de nye fliser der er
lagt på hjørnerne af Nilensvej/Kairovej, Ægyptensvej/Nubiensvej og
Nubiensvej (blindtarmen). Det ser pænt ud. Årsagen til lægning af de ca. 100
hjørne fliser, er for at de berørte grundejere får mindre ukrudt at fjerne, samt
et forsøg på at hindre hunde efterladenskaber. Derudover er der skiftet en del
beskadigede fliser.
Så vil jeg opfordre alle, til at lade være med at parkere på fortovskanten,
fliserne kan ikke tåle belastningen. Det er kun i indkørslerne der ligger
kørebanefliser. Dernæst vil jeg henstille til, at man parkerer så vidt muligt på
sin grund.
Husk at rense fortov og rendesten for ukrudt, især rundt om brøndene, for der
ligger det og samler en del jord, og det elsker ukrudtet.
Så vil jeg gerne takke fastelavnsudvalget, for en god fastelavnsfest med god
tilmelding.
Til sidst vil jeg takke Jesper og Simon, der nu udtræder af bestyrelsen, for
deres arbejde i bestyrelsen.
Så vil jeg ønske alle en god påske og en dejlig sommer.
Karen.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
Punkt 3: Regnskab og Budget:
Kassereren gennemgik regnskabet for 2017, og budgettet for 2018.
Kasseren nævnte, at det åbenbart kniber med at få betalt kontingent til tiden.
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Ud af de 100 grundejere, manglede 17 at betale. Her i 2018 manglede 20
grundejere, at få betalt kontingent til tiden. Dette giver ekstra arbejde til
kasseren. 2 parceller mangler p.t. at betale kontingent.
Kommentarer til regnskabet:
Fra Ni 7: Hvad dækker forsikringen?
Bent: Den dækker uheld ved sammenkomster afholdt af grundejerforeningen.
Som f.eks. ”kølle-uheld” ved fastelavn tøndeslagning i grundejerforeningen.
Budget for 2018:
Ingen spørgsmål.
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet på uforandret: 1200kr, blev vedtaget.
Punkt 5: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Punkt 6: Valg
Suppleanten Thomas Gemynte Petersen træder ind i stedet for Simon
Hammer, der stopper.
Eric Martin, Ni.7 træder ind i bestyrelsen i stedet for Jesper Hardenskou, der
stopper.
Joan Grøndal, Nu 22 træder ind som suppleant.
Revisor samt revisorsuppleant blev genvalgt.
Punkt 7: Eventuelt
Bjørn Andersen, Æg 34 havde sendt et ønske om at generalforsamlingen ville
drøfte interessen for at etablere, chikane bump eller lign., på foreningens
veje. Dette blev drøftet, og adskillige samt spændende forslag blev fremlagt
og diskuteret i salen.
Afslutningsvis blev det henstillet til bestyrelsen, om at kontakte politiet for at
få tips og tricks til hvordan vi bedst og på lovlig vis kan lave en form for
chikane, mod de hurtigkørende biler på foreningens veje.
Resultatet vil blive taget op til næste Generalforsamling.
Bjørn Andersen var tilfreds med svaret.
Derudover blev følgende vendt og diskuteret i al fordragelighed:
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Skadedyr: vi har ingen skadedyr i foreningen.
Snerydning: En del mener snerydning på vejene har været ufuldstændig.
Kasserer Bent vil kontakte ”snemanden” og høre om snerydningen kan gøres
billigere. Bestyrelsen vil finde ud af, om vi kan nøjes med kun at få ryddet
fortovene fremover.
Der blev opfordret til at bruge så lidt salt som muligt, hvis overhovedet noget.
Fliserne har ikke godt af saltet, og dyrene får ondt i poterne.
Fugle: Der var utilfredshed med skader (Pica pica) i nogle af foreningens
store træer.
Fest i foreningen:
Der blev foreslået egenbetaling for dem der har lyst til en fest.
Lærkevang har jubilæum d. 18. august 2020.
Formanden takker for god ro og orden.
Referent
Inge Christiansen
www.gflaerkevang.dk
FB: Gf Lærkevang

