
Grundejerforeningen 
LILLEMARKEN 
Gevninge 
 

Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus 

 
onsdag den 10. april 2019 kl. 19.30 

 
 

Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til 
 

GENERALFORSAMLING 
 
Aftenens program: 
 
1. Igen i år får vi besøg af Lejre Kommunes borgmester Carsten Rasmussen  
     
 
 
2. Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne. 
     
 
 
 3. Bestyrelsen har denne gang besluttet igen at byde på et udvidet kulinarisk arrangement, bestående af smør-
rebrød med tilhørende øl/vand eller et glas rød/hvidvin, og vi slutter af med kaffe. 
 
Kære medlem,  
Mød op og vær med til at præge din forening. Det er på generalforsamlingen beslutningerne træffes. 
 
 
Bestyrelsen har, grundet det udvidede arrangement fundet det påkrævet, at medlemmerne tilmelder sig spisning 
efter generalforsamlingen. Dette bedes ske ved anvendelse af nedenstående talon, mail til pt@gf-lillemarken.dk 
eller om nødvendigt telefonisk SENEST 6 april 2019 til: 
 
Peter Thornholm, Grønager 3 tlf. 46 40 22 38 
Claus Schou Jensen, Skovager 5 tlf. 46 41 03 21 
Carsten Højriis, Grønager 23 tlf. 46 40 26 99 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______ personer deltager i spisning efter generalforsamlingen 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
navn 
 
_____________________________________________________________________________ 
adresse 

 

mailto:pt@gf-lillemarken.dk


DAGSORDEN FOR DEN 53. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
 

onsdag den 10. april 2019 i Gevninge Forsamlingshus 
 
 
1.  Valg af dirigent. 
 
     
2.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 
 
3.  Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 
 
4.  Valg af bestyrelse. 
 

På valg er: 
Peter Thornholm, Grønager 3, (modtager genvalg) 
Carsten Højriis, Grønager 23, (modtager genvalg) 
Preben Kristoffersen, Grønager 36, (modtager genvalg) 
Preben Hjulgaard, Grønager 29. (modtager genvalg) 

 
 
Uden for valg er: 
Kasserer Carsten Drejer, Skovager 8,  
Claus Schou Jensen, Skovager 5, 
Mogens Olsen, Bausager 5 
 
 

5.  Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 
Der er stillet forslag om genvalg af Sussi Kruse, Bausager 6 
 

6.  Valg af revisor. 
 
    Der er stillet forslag om genvalg af Ruth Kristoffersen, Grønager 36. 
 
7.  Valg af revisorsuppleant. 
 
    Der er stillet forslag om genvalg af Jørgen Rasbo, Bausager 6. 
 
8.  Eventuelt / forslag fra medlemmer eller bestyrelse: 
 
 

 
Husk, at forslag til såvel kandidater til bestyrelsen, suppleanter, dirigent, revisor samt andre forslag, 
der ønskes truffet beslutning om på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage inden generalforsamlingen. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 



Bestyrelsens beretning. 
De grønne områder: 
 
Bestyrelsen er stadig tilfredse med kommunens arbejde med vedligeholdelsen af vores områder. 
Fremadrettet regner vi stadig med et fortsat godt samarbejde om hvorledes området skal fremstå. 
 
Legepladsen: 
 
På trekanten blev bænksættet ordnet, (alle brædder er blevet individuelt behandlet), også den løse bænk blev 
påmonteret nye planker, både på siddefladen og ryglænet. Og så er alt træværk blevet malet både gyngestativet 
og bænke. Gyngestativet har endvidere fået nye gynger. 
På den store legeplads fik vores kolbøttestativ den manglende stang monteret, det store vippedyr blev fastmon-
teret med nye bolte. Jerndragerne fra de ødelagte bænke blev skåret af.  
Det store populære bænksæt i området er blevet totalt fornyet med nye planker både på siddeflade samt på 
bordpladen. Alle bænke samt de fleste legeredskaber blev malet. 
Petangue-banen blev renset helt i bund. Vi har bestilt ny belægning og flisekant. På sigt vil der komme et bænk-
sæt, så vi for alvor får gang i denne aktivitet 
 
Hærværk: 
 
De to bænke som over flere gange har været udsat for hærværk, og sidste gang så alvorligt så vi denne gang 
vedtog at nedlægge dem. Tilsyneladende er der nogle der ikke ønsker disse bænke. 
 
Vejsyn: 
 
Såfremt der er skader på fortov eller vej der bør udbedres, opfordres grundejerne til at anmelde dette til Tek-
nisk Forvaltning i Lejre Kommune, og helst så tidligt som muligt i april. 
 
Regnskab: 
 
Regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen og selvfølgelig som sædvanlig blive 
uddelt på generalforsamlingen under fremlæggelsen. 
 
Generelt: 
 
Vedligehold: 
Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne generelt er interesseret i at værne om vores område, 
og langt de fleste områder fremstår rigtig pænt og velholdt.  
 
WWW.GF-LILLEMARKEN.DK: 
 
Grundejerforeningen har stadig egen hjemmeside, hvor man udover bestyrelsesmedlemmerne kan finde med-
lemsliste (dog uden navne), vedtægter, ordensreglement, regnskaber, referater fra generalforsamlinger mv. 
Dette skulle også gøre det nemmere at kontakte bestyrelsen via mail, samt også tjene det formål at servicere 
områdets ejendomsmæglere. 
 
Regnskab: 
 
Kontingent / gebyrer: 
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret til 300,00 kr. for 2019. 
Rykkergebyr foreslås uændret til 100,00 kr. 
Kassereren takker for medlemmernes velvillighed med afvikling af kontingentindbetalingen. 
Som noget nyt vil vi fremover opkræve kr. 250,- for udfyldelse af mæglerdokumenter i forbindelse med salg. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


