
Referat af 48. ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Lillemarken: 
 
Introduktion og velkomst ved Peter Thornholm. 
 
1) John Mosegaard blev valgt som dirigent og kunne konstatere at 

generalforsamlingen var lovlig varslet og kunne begynde. 
 
2) Bestyrelsens beretning ved Peter Thornholm. (se indkaldelsen) 

Peter gennemgik beretningen som var vedlagt indkaldelsen. 
Spørgsmål: Der er stadig problemer med hundelorte? Svar: Der opfordres endnu 
engang til at rydde op efter sig og hvis man ser det, at gøre opmærksom på at man 
skal rydde op efter sig. 
Spørgsmål: Hvad med hestelort på fortovene? Det er egentlig et gode, da det er 
god gødning! 
Beretningen godkendt. 

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

blev delt ud ved generalforsamlingen. 
Spørgsmål: Hvad med at hæve kontingentet så vi kan få en ordentlig fest på 
generalforsamlingen? Vi vender tilbage til dette emne senere. 
Regnskab for 2013 blev godkendt. 
Budget for 2014 blev godkendt. 

 
4) Valg til bestyrelsen. 

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

Bestyrelsens forslag forkastet og i stedet vælges Preben Kristoffersen. 
 
6) Valg af revisor. 

Som foreslået af bestyrelsen. 
 
7) Valg af revisorsuppleant. 

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

Der er indkommet et forslag om at lave et kontingent frit år: Bestyrelsen mener ikke 
at vi skal have et kontingent frit år, til trods for at vi har en egenkapital på 3 gange 
årsomsætningen. Bestyrelsen vil hellere gemme pengene til en stor 50 års 
jubilæumsfest. Desuden er anlægsudgifterne holdt kunstigt nede da bestyrelsen 
selv forestår en stor del af vedligehold. Generalforsamlingen vedtog med stor 
enighed at fortsætte med nuværende kontingent. 
 

Orientering fra kommunen ved Borgmester Mette Touborg: 
Borgmesteren er rigtig glad for invitationen og takker. Det er en fornøjelse at være 
med. Der er 5. gang i træk og da jeg er valgt for den næste periode må 
Borgmesteren være selvskrevet til at deltage i 50 årsfesten! 



Det er skønt at se at nærdemokratiet fungerer og processerne overholdes. Bare 
Lejres budget kunne godkendes lige så let og hurtigt. 
Året som er gået har givet udfordringer på budgettet og specielt 
børnepasningsområdet og medfinansierings området  
Regnskabet skal behandles inden for 3 uger og opbremsningen har båret frugt og vi 
vil formentlig komme ud af året inden for rammen. Det bliver ikke lettere i de 
kommende år. 
Der har også været valg i kommunalbestyrelsen og amtsråd. Der var en stor 
kampagne for at få så mange som muligt til at stemme og den virkede efter 
hensigten. Konstitueringen blev meget bred og det var målet så det kunne afspejle 
valget. I efteråret 2013 blev kommuneplanen vedtaget og der er ikke mange 
ændringer for vores lokal område. 
Arbejdet med Nationalparken er kommet videre og en egentlig ansøgning er sendt 
til ministeren og vi håber at den bliver vedtaget i foråret. Nationalparken er et 
kvalitetsstempel for vores natur samt en pose penge til naturforbedringer. Alt 
arbejde vil være på frivillighedens basis og de fleste lodsejere en med på ideen. Der 
er stillet forslag om at bestyrelsesformanden for Nationalparken bliver en af 
lodsejerne og det er banebrydende. I forløbet har det vist sig at kommunalpolitikere 
en bedre til kompromis’er end interesseorganisationer. 
Det har været godt at have en borgmester som havde stor kontakt til regeringen 
men efter at SF er trådt ud, er det godt at Mette har fået gode kontakter i de andre 
partier. 
Befolkningstallet er svagt stigende i Lejre og det er fint, dog er 
befolkningssammensætningen ikke hel sund. Vi har et meget lille fødselstal som 
igen er faldende. Så det er ikke uden grund at der fyres dagplejere og lukkes 
institutioner. Det er i bund og grund vores største problem. I Gevninge området er vi 
ikke lige så hårdt ramt som andre steder i kommunen. 
Spørgsmål: Er der nogen nemme løsninger på dette problem? Nej, der er nok ikke 
nogen let løsning. Der skal laves grundigere analyser for hvorfor der vælges den 
ene kommune frem for den anden. 
Mette er ikke længere næstformand i SF og efter udgang af regeringen var det ikke 
Mette som skulle være en af de bærende kræfter i SF. Mette er igen valg ind i KL 
og er med i formandskabet i KL. Med i ”vækstforum” og Lejre er godt med hensyn til 
iværksættere. 
Der er lavet en ”fælles forståelsesaftale” med lærerne i Lejre kommune. 
Det er nu kommet lys i lysreguleringerne og der er kommet ny cykelsti til Gl. Lejre. 
Lejre er den pæne pige i klassen med undtagelse af hastighed. Der køres alt for 
stærkt i kommunen.  
Der er også lavet en renovering af Gevninge Bygede og det fungerer fint og fortovet 
er blevet fint. 
Bustrafikken skal drøftes i næste uge. Der er kommet en del klager over overfyldte 
busser især på morgen busserne. En beboer har klaget over det, men har ikke hørt 
noget siden. Mette checker op og sørger for at der kommer svar. 
Busstoppestederne bliver opgraderet og der bliver bedre plads til cykler. 
Bemærkning: Der mangler lys ved fodgængerovergangen ved Brugsen. 
Bemærkning: Der mangler lys i en pære i stien over for Myretuen. 
Bemærkning: Der mangler lys på stien mellem Skovager og Vestvejen. 



Bemærkning: Vejene mellem Gevninge – Herslev – Kattinge falder sammen i 
siderne som følge af tung trafik. Det er det samme med Buesøvej. 
Bemærkning: Stien langs Vestvejen ødelægges af kommunens egne maskiner ved 
snerydning. 
Bemærkning: To af lysstanderne ved den nye lyskryds ved Vestvejen er skæve. 
Spørgsmål: Hvor bliver der kørt stærkest? Elverdamsvej er den værste, men 
Lindenborgvej og Hornsherredvej er også slemme. 
Bemærkning: Enkelte ønsker chikaner på Vestvejen – ikke alle er enige. 
Spørgsmål: Hvad er Lejres kommune strategi for fremtidig vækst? Økologi kan 
være en brik i det store billede. Strategien skal være dækkende for den brede 
skare. Det kunne være natur, - Nationalpark. Vores brand som økologisk kommune 
har bidt sig fast uden for kommunens grænser. Der er stadig et kæmpe vækst 
potentiale i økologi. Der kunne også være kulturhistorie og gerne gennem 
Sagnlandet. Skolepolitik kunne også være et bud. Gode ideer modtages gerne. 
Spørgsmål: Hvorfor nævner du ikke skat og grundskyld? Det er ikke mekanismer 
som i fremtiden vil kunne trække folk til. Vi ligger lige nu lidt over 
landsgennemsnittet. I fremtiden vil vi måske kunne komme ned på 
landsgennemsnittet men heller ikke mere. 
 
Bemærkning: Forslag til slogan: Kom til Lejre, her kører vi stærkt og holder ikke i 
kø. 
 
Spørgsmål: Hvorfor kommer vi i bås som udkantskommune? Det er også helt 
forkert og er baseret på manipulation af tal og helt urimeligt. 
 
 
 

Den ordinære generalforsamling blev afsluttet kl. 21.32 
 
Herefter gik vi over til den mere selskabelige del af generalforsamlingen hvor foreningen 
var vært med smørrebrød m.m.. 
 
 
 Bestyrelsen 


