
Grundejereforeningen Lillemarken 
 

 
REFERAT af den 51. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

 
torsdag den 6. april 2017 i Gevninge Forsamlingshus 

 
 
1.  Valg af dirigent. 
 
     Valgt blev Carsten Drejer. 
 
2.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 
 

Formanden, Peter Thornholm, uddybede den skriftlige beretning med at rose kommunen for det         
glimrende samarbejde omkring legepladserne. Kommunen har tyndet i bevoksningen og støtter op 
om lovliggørelsen af vores legepladser. Vi arbejder løbende på i tæt samarbejde med kommunen 
at alle legeredskaberne bliver lovliggjorte. 
 
Beretningen godkendt 

 
3.  Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 
 

Kassereren, Carsten Drejer, fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Budgettet blev taget til 
efterretning.  

 
4.  Valg af bestyrelse. 
 

Valgt blev: 
 
Peter Thornholm, Grønager 3 
Carsten Højriis, Grønager 23 
Preben Kristoffersen, Grønager 36 
Preben Hjulgaard, Grønager 29 
 

5.  Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 
Valgt blev Mogens Olsen, Bausager 5. 
 

6.  Valg af revisor. 
 
     Valgt blev Ruth Kristoffersen, Grønager 36. 
 
7.  Valg af revisorsuppleant. 
 
     Valgt blev Jørgen Rasbo, Bausager 6. 
 
8.  Eventuelt / forslag fra medlemmer eller bestyrelse: 
 

- Der var ønske om nye net til fodboldmålene på ”trekanten”. Bestyrelsen tager det med i den 
løbende renovering. 

 
- Der var ønske om at regnskabet blev sat på nettet en del tidligere. Det lovede kassereren ville 

ske. 
 
- Der var ønske om at mange flere af grundejerforeningens vejnavne var repræsenteret i 



bestyrelsen. Til det svarede bestyrelsen at det står alle frit for at stille op til bestyrelsen og 
deltage aktivt i arbejdet. 

 
- Der var et ønske om at flere unge familier deltog i generalforsamlingen. 

 
Herefter fik Lejre Kommunes borgmester Carsten Rasmussen ordet. Af emner kan nævnes: 
 

- Et styrket samarbejde mellem lokalområder og kommune. Det styrker udviklingen at lade 
initiativerne komme fra lokalområderne med opbakning fra kommunen 

 
- Der er et stort arbejde i gang med en kommunal rammeplan der så skal udmøntes i 

lokalplaner. Det drejer sig f.eks. om placering af dagligvarebutikker, daginstitutioner og 
offentlige arbejder. Der vil blive foretaget høringer senere på året. Følg med i lokalpressen 

 
- Han gjorde reklame for den udgivne brandingsbog ”Vores sted” med de overordnede temaer 

nærhed og natur herunder kærnevelfærd og camps. 
 
- Hvorfor gøre det besværligt når man kan gøre det nemmere. Her talte Carsten Rasmussen om 

afbureaukratisering. Meld ind hvor bureaukratiet er bøvlet. Det kan være det kan gøres mere 
smidigt. 

 
- Der skal mere legitimitet i kommunalbestyrelsens beslutninger. Derfor skal flere borgere 

involveres så beslutningerne er i forhold til borgernes ønsker 
 
- Den nye skraldeordning blev berørt med de 3 spande (papir + metal/plastic + 

restaffald/madaffald). Storskraldordningen droppet for dyr i forhold til afbenyttelsen. 
 
- Der er pt 70 flygtningen på Lindenborg heraf 21 børn. 
 
- Mobildækningen er som sådan ikke en kommunal opgave, men man er meget opmærksom på 

de problemer, der er forskellige steder i kommunen. Der skulle dog være flere master på vej. 
Derimod arbejder man på et udbud omkring at få fibernet ud til kommunens skoler og 
institutioner. Der kan måske i den sammenhæng være en åbning for private at blive koblet på 
dette private net 

 
- Det kommunale regnskab ser sundt ud – 20 mio i overskud i 2016. Pengene er dog allerede 

allokeret forskellige tiltag. 
 
- Hofors blødgøringsanlæg i Gevninge. Ikke kommunalt anliggende bortset fra at der skal 

foreligge en lokalplan for det nye erhvervsområde ud mod motorvejen 
 
- Kommunen er vidende om et stående behov for ældreboliger i bl.a. Gevninge. Det rejser en 

anden diskussion om hvorvidt det skal være private eller offentlige ældreboliger. 
 
- Råstofplanen er vedtaget i regionsrådet. Det betyder for Gevninge at området der afgrænses 

af Mariendalsvej og Oldvejen ned mod ådalen er interesseområde for grusgravning. 
 
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen sluttede kl. 21:01. 
      
 
Sign. 
Carsten Drejer, dirigent 
Preben Hjulgaard, referent 


