
 
Grundejerforeningen Lillemarken 
 

REFERAT af den 52. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
 

torsdag den 5. april 2018 i Gevninge Forsamlingshus 
 
1. Valg af dirigent. 

 
Valgt blev Claus Schou Jensen 
 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 
 

Formanden, Peter Thornholm, henviste til den udsendte skriftlige beretning og kunne blandt andet 
supplere med, at vores gentagne debat om hundelorte tilsyneladende har hjulpet. Det blev fra 
salen påpeget at vandværksgrunden på Grønager er udsat for hundepose angreb. Bestyrelsen 
kigger på det sammen med eventuel skiltning. Der blev fra salen rejst spørgsmålet om irriterende 
hundeglam. Til det svarede Peter, at man først selv skal tage det op med de pågældende, der 
støjforurener og i det hele taget først selv skal forsøge at løse problemer man måtte have med 
naboer og andre i grundejerforeningen, før der eventuelt kan rejses spørgsmål, der måtte skulle 
bestyrelsens vej. Peter påpegede det vanvittige i at vores bænksæt på den store legeplads for 
enden af petanque-banen konsekvent ødelægges så snart de er opsat/repareret. 
Beretningen blev herefter godkendt.  

 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 
 

Kassereren Carsten Drejer fremlagde regnskab og budget, der blev godkendt. Uændret kontingent 
på 300.- kr. pr. år. 

 
4.  Valg af bestyrelse. 
 

Valgt blev: 
Kasserer Carsten Drejer, Skovager 8 
Claus Schou Jensen, Skovager 5 
Mogens Olsen, Bausager 5  
 

5.  Valg af suppleant til bestyrelsen. 
 
Valgt blev Sussi Kruse, Bausager 26. 
 

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: 
 

Flere fra salen havde forslag til hvordan man får flere til at interessere sig for foreningens arbejde. 
Eksempler på forslag var, set i lyset af fortsatte indbrud, møde med politi/andre om indbrudssikring 
og så et forslag fra en svunden tid musik & danse som afslutning på generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:19 

 
Sign. 
Claus Schou Jensen, dirigent 
Preben Hjulgaard, referent  
 



 
Efter generalforsamlingen kom vores borgmester Carsten Rasmussen på besøg. Spørgelysten var 
stor og han kunne blandt meget andet orientere om at: 
 

- Det i kommuneplanen er besluttet at udlægge et boligområde mod vest (bag Fjordager), at 
hjørnet ved Vestvejen-Lindenborgvej er godkendt til detailområde og at udlægge 
erhvervsgrunde ved Vestergaard samt på den anden side af vejen mod vest 

 
- Kommunen ønsker hurtig internetadgang og bedre dækning. Der er derfor ansat en 

bredbåndskonsulent, der skal bane vej for forbedringer. Ansættelsen begrundes i kommunalt 
fokus på dette område da det ikke er en kommunal opgave men er på ren kommerciel basis. 
Brug denne konsulent 
 

- Den nye skraldeordning er en del at de nationale krav. Så den er i første omgang Lejres bidrag 
 

- Den nuværende skolestruktur bibeholdes, men små årgange giver skolerne store udfordringer. 
Den demografiske udvikling betyder endvidere at flere og flere bor alene så selv med 
udvidelsen af boligområdet i Gevninge bliver det svært 
 

- Der kigges specielt på Myretuens fremtid. Skal den renoveres/flyttes eller skal der bygges nyt 
 

- Kommunen er meget opmærksom på at et område uden skole eller merkantile som sociale 
aktiviteter har umådelig svært ved at tiltrække nye borgere.  
 

- Forhandlingerne om udligningsordningen ser ud til at lande i et dødvande. Ved en eventuel 
aftale kan man kan frygte at de små og mellemstore kommuner kommer til at betale prisen. I 
Lejre går vi d.d. nogenlunde i O hvis alt regnes med. 


