
REFERAT AF 50. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
I 

GRUNDEJERFORENINGEN LILLEMARKEN 
 

torsdag den 7. april 2016 kl. 19:30 i Gevninge Forsamlingshus 
 
Forinden selve generalforsamlingen var det igen i år lykkedes os at få besøg af vores borgmester 
Mette Touborg, der bl.a. omtalte: 
 

- Lejre Museum åbnet og absolut et besøg værd 
- Ministerbesøg på Trællerupskolen, der blev introduceret til de særlige og spændende 

ting, der sker på skolen 
- Er klar over skævvridning af net-dækning. Har afsat 7 mio. over 4 år til forbedring med 

bl.a. fiber-netværk mast 
- Gør målrettet indsats for at forbedre erhvervsklimaet i kommunen og kunne konstatere at 

den lokale smed i Gevninge udvider og har god fremgang. Herudover har man erhvervet 
et større stykke jord ved Vestergaard til udstykning af erhvervsgrunde. Området er 
fremkommet idet transportkorridoren er indsnævret langs motorvejen. Overlevelsesraten 
for iværksættere er meget høj i kommunen. 

- Slog et slag for at den demografiske udvikling giver udfordringer i forhold til 
boligudbygning. Der skal findes andre steder til ældre i kommunen så de kan blive 
boende i lokalområdet 

- Cykelstien er forbedret og samtidig er man opmærksom på at broen på skolevejen er glat 
- 5 stibomme udskiftes så barnevogne ikke hænger fast 
- 121 flygtninge skal modtages i Lejre i 2016. De nye borgere får tilbud i samarbejde med 

kommunen at bygge legeplads m.m. ved den gl. Lindenborg Kro. Efterskolen har tilbudt at 
man må benytte forskellige idrætsfaciliteter. 

- Gevninge fremtid ser lysere ud idet der nu bor flere børn i området end den tidligere 
prognose forudsagde  

- Grusgravproblematikken er ikke helt død og man er meget opmærksom på spørgsmålet 
- Der kommer en byttecentral på containerpladsen 
- Borgmesteren lovede på spørgsmål fra salen følgende: 

o At tage kommunal logistik/støtte opfordring i forbindelse med den af 
grundejerforeningen erhvervede legeplads med hjem 

o At indkalde til borgermøde (via avis) såfremt det kommer på tale at bygge et 
supermarked ved Vestvejen  

 
 
1. Valg af dirigent. 

Jes Sindal valgt. Knud og Teddy valgt som stemmetællere. Oprindelige dagsordenpunkt 2.1 
rykkes ned som pkt. 3.1. 

 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 

Godkendt 
 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 

Regnskabet godkendt 
 
3.1. Forslag fra bestyrelsen: Ændring af kontingent fra nuværende 250,- til 300,- årligt 

Vedtaget 
 

Budgettet blev herefter taget til efterretning 
 
4. Valg af bestyrelse. 

 Valgt blev: 
 



Kasserer Carsten Drejer, Skovager 8 
Claus Schou Jensen, Skovager 5 
Kenneth Christiansen, Grønager 13 
 

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 indkommet et forslag om indkøb af hjertestartere i regi af grundejerforeningen. Efter en 
længere debat besluttedes det at bestyrelsen skulle undersøge sagen pro et contra en sådan 
ordning. Nuværende antal og placering findes på følgende hjemmeside  www.hjertestarter.dk . 

 
 
Dirigenten kunne kl. 21:14 afslutte generalforsamlingen 
 
Bestyrelsen 

http://www.hjertestarter.dk/

