
Referat af 47. ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Lillemarken: 
 
Introduktion og velkomst ved Peter Thornholm. 
 
1) John Mosegård blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen 

var lovlig varslet. 
 
2) Bestyrelsens beretning ved Peter Thornholm. (se indkaldelsen) 

Peter gennemgik beretningen som var vedlagt indkaldelsen. 
Beretningen blev godkendt.  

 
3) Fremlæggelse af regnskab og budget ved kasserer Carsten. Regnskabet blev delt 

ud ved generalforsamlingen. 
Spørgsmål: Hvad koster vores konti i de forskellige banker? Kontoen i Nordea 
koster ikke noget. Kontoen i Danske Bank koster 75,- pr. kvartal da vi har en 
girofacilitet. 
Regnskab for 2012, godkendt. 
Budget for 2013, godkendt. 

 
4) Valg til bestyrelsen. 

Som foreslået af bestyrelsen. 
 
5) Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Som foreslået af bestyrelsen. 
 
6) Valg af revisor. 

Som foreslået af bestyrelsen. 
 
7) Valg af revisorsuppleant. 

Som foreslået af bestyrelsen. 
 
8) Eventuelt/forslag fra medlemmerne. 

Peter gjorde opmærksom på vores hjemmeside: www.gflillemarken.dk. Vi har ikke 
længere et medlemskartotek med navne, men kun adresser. Desuden kan der på 
hjemmesiden findes referater, regnskab m.v. 
Indlæg af Peter Thornholm ang. Nabohjælp og det nye set up via internettet. 
 
Spørgsmål: Kunne grundejerforeningen ikke gå ind i problematikken om at 
skraldemændene ikke sætter containerne på plads. Svar: Flere har henvendt sig til 
kommunen uden held. Den formelle kommunikationsvej er direkte til 
renovationsselskabet.  
Kommentar: Hvor er det dejligt at vi er sluppet af med luftledningerne og at der er 
lys i længere tid. 
 

Orientering fra kommunen ved Borgmester Mette Touborg: 
Borgmesteren er rigtig glad for invitationen og synes at det er en fornøjelse at 
deltage. Det er dejligt at komme helt tæt på det daglige liv i kommunen. 



Det er i år fjerde år i træk Mette er her og det er jo fint at se hvordan et valg kan 
foregå 
 
Der er konsensus omkring kommunens budget, 23 ud af 25 har stem for og det er 
vigtigt for at sikre kontinuiteten selv om det er valg år. 
 
Der hvor kommunen har størst kontakt til borgerne er når der er nedskæringer og 
skolenedlæggelser og lign. Kommunalbestyrelsen vil gerne have mere kontakt. 
 
Mette har stor fokus på budgettet, da det jo er vores alles penge som skal forvaltes. 
I lejre kommune går det helt fint. Vi skal stadig have stor fokus på specielle tunge 
poster. Samtlige skoler overholder nu deres budget og det er meget fint. 
Skolereformen ser altså ud til at virke. Vi har nogle områder, voksen special 
psykiatri f.eks. som er specielt omkostningstungt og det skal der kigges på 
fremover. Vi er også pressede på børneområdet – der er færre nyfødte i 
kommunen. Der har været nedskæring på dagplejeområdet. Befolkningstallet er 
svagt stigende og det er tilfredsstillende da det er vores indtægtsgrundlag. Der er 
stigning af 29-39 årrige og også stigning af ældre. 
 
Alle de frivillige uanset hvilken rolle de tager, er med til at højne livet i al 
almindelighed i kommunen. Stor tak og ros til dem. 
 
Forligskredsen i folketinget har godkend indstillingen til naturparken i området. Der 
skal nu arbejdes videre med indholdet af landskabstyper inden den endelige 
afgrænsning af området godkendes. Det bliver formentlig miljøministeren som skal 
klippe snoren. Vi er så tæt på at komme i mål og det er rigtig fint. Der er ingen 
lodsejere inden for området, som er i mod. En stor del af kommunens område er i 
øvrigt fredet område og det passer godt ind i naturpark planen. Vi ligger fint for at 
gøre os attraktive for nye tilflyttere. Folk skal tænke på Lejre som et af de første 
steder de ønsker at flytte til. Vi skal alle være gode ambassadører for Lejre. 
 
Det er blevet tydeligt i lærer lock out’en at den danske model virker. Mette håber det 
vil lykkedes at nå til enighed. Ros til lærerne i Lejre for deres engagement og deres 
ordentlige måde at aktionere på. 
 
Nu er turen kommet til Bygaden, nu skal den renoveres. Trafiksikkerhedsplanen er 
vedtaget og der vil komme cykelsti til Gl. lejre. Ang. Lindenborgvej er det endnu ikke 
vedtaget om der kommer lysregulering eller rundkørsler – det hælder mest til 
lysreguleringer. 
 
Anlægsplaner i kommunen er under udarbejdelse. Mette vil sikre at vi bruger 
pengene i forhold til behov. I forhold vores veje er det endnu ikke budget nok, men 
der arbejdes der på endnu. Ang. skraldespande er der regler for hvor langt væk den 
må stå. Det er rigtigt at kommunen henviser til renovationsselskabet, men hvis 
problemet bliver ved med at være der, skal vi endelig henvende os direkte til 
borgmesteren. 
 



Kommunernes budgetter over en kam skal reduceres med 2 mia. og det vil 
kommunerne selvfølgelig klage over. Vi vil kunne mærke denne reduktion. 
 
Valget vil i den kommende tid komme til at fylde meget. Mette vil ikke love at hun er 
her til næste generalforsamling, men hun vil prøve at få det ind i kommende 
konstitueringsaftale. 
 
Spørgsmål: Hvordan stå det til med råstofplanen? Svar: Mette er ikke til freds med 
at det stadig er så mange interesseområder. Antallet af graveområder er egentlig 
ok. Kommunen vil stadig kæmpe for vores indsigelser.  
 
Spørgsmål: Hvis vi bliver nationalpark, kommer der så grusgrave her. Svar: Vi taler 
ikke så meget om det – holder lav profil indtil vi er blevet nationalpark, men nej det 
hænger ikke sammen. 
 
Spørgsmål: Hvad er grundlaget for at måle besparelser? Svar: Det er i forhold til 
oprindelige- men korrigerede budget med fremskrivning af demografi og pris. 
 
Spørgsmål: Hvad er status på vindmøller? Svar: Det er vigtigt at vi arbejder med 
det. Der er lavet vind atlas og det har forvaltningen arbejdet med. Nu skal det op til 
forhandling. Mette mener: Vi har PT 17 vindmøller i kommunen. Kommunen tager 
kontakt til dem og hører hvornår de skal nedlægges og evt. erstattes med nye 
større møller så antallet bliver mindre. 
Spørgsmål: Hvem financierer møllerne? Svar: 20 % skal være finansieret lokalt og 
det giver ejerskab. 
 

Den ordinære generalforsamling blev afsluttet kl. 21.39 
 
Herefter gik vi over til den mere selskabelige del af generalforsamlingen hvor foreningen 
var vært ved smørrebrød m.m.. 
 
 
 Bestyrelsen 


