
Grundejerforeningen 

LILLEMARKEN 

Gevninge 

 

Referat af 53. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus 

 

onsdag den 10. april 2019 kl. 19.30 

 

 

1.  Valg af dirigent. – Claus Jensen valgt. Konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet 

     

2.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. – Formanden Peter Thornholm bød velkommen til gæsterne borgme-

ster Carsten Rasmussen og direktør for Jord.dk Rolf M. Nielsen. Han kunne supplere bestyrelsens skriftlige be-

retning med, at vi har fået en henvendelse vedrørende en støjvold ved motorvejen og at Rolf senere vil fortælle 

om dette projekt. Herudover kunne han oplyse, at grundejerforeningen Christiansminde har fået ny formand og 

at vi har haft møde med denne. Det tegner til et godt og frugtbart samarbejde. Vores petanque-bane får en opfri-

sker og vi regner med, at der skal foretages en genindvielse med lidt øl/vand og pølser, når det er sket. Der kom 

forslag fra salen om et overdække til petanque-banen og en opfordring til kommunen om at beskære området 

mere nænsomt.  Beretning godkendt. 

 

3.  Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. – Kassereren Carsten Drejer fremlagde regnskab og 

budget med opfordring til at tænke aktiviteter i regi af grundejerforeningen. Regnskabet og budget godkendt. 

 

4.  Valg af bestyrelse. 

 

Peter Thornholm, Grønager 3, genvalgt 

Carsten Højriis, Grønager 23, genvalgt 

Preben Kristoffersen, Grønager 36, genvalgt 

Preben Hjulgaard, Grønager 29. genvalgt 

 

5.  Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

 

Sussi Kruse, Bausager 6 genvalgt 

 

6.  Valg af revisor. 

 

    Ruth Kristoffersen, Grønager 36 genvalgt 

 

7.  Valg af revisorsuppleant. 

 

    Jørgen Rasbo, Bausager 6 genvalgt 

 

8.  Eventuelt / forslag fra medlemmer eller bestyrelse: Under eventuelt blev ordet først givet til direktør Rolf M 

Nielsen fra Jord.dk. Han fortalte om projektet som det fremgik af det omdelte materiale. (Materialet og status vil 

fremgå af vores hjemmeside under emnet Støjvold – referenten). Han kunne supplerende fortælle: 

 

- at støjvolden ikke koster grundejerforeningen eller dens medlemmer noget 

- at der allerede er lavet købsaftaler med lodsejerne om køb af jord under forudsætning af at volden etableres 

- at volden pt. er projekteret til at blive 12-14 m høj med en topbredde på 5 m og en bundbredde på 40-50 m 

- at volden bliver rundt 900 m lang fra Orehøjvej via Abbetvedvej frem til skoven. 

- at der i givet fald vil komme mærkbar støjreduktion samt at der løbende i processen vil blive foretaget støjmå-

linger 



- at støjen ikke flyttes, samt at påstanden om, at støjen falder ned, er en gammel overlevering/skrøne. 

- at tidshorisonten efter kommunal godkendelse vil være ca. 2 år, idet det er overskudsjord, der skal tilkøres 

volden. 

- at kommunen skal godkende projektet og at miljøkravene er betydelige 

 

Fra salen kom der flere tilkendegivelser herunder: 

-: Er der tale om ren jord idet vi jo har vandreservoir i området ? 

Rolf: - Ja der er tale om ren jord under meget streng miljøkontrol. Det kan for fuldstændighedens skyld nævnes, 

at den jord, der vil blive kørt på, faktisk er renere end den jord, der ligger der i forvejen grundet motorvej m.m. 

 

-: Hvordan bliver beplantningen ? 

Rolf: - Umiddelbart vil volden blive tilsået med græs. Der er pt ikke planlagt egentlig beplantning. 

 

Der var bred enighed om at en støjvold ville gavne miljøet og velværet for grundejerforeningens medlemmer. 

 

Herefter fik borgmester Carsten Rasmussen ordet: 

 

Han kunne fortælle bl.a. med baggrund i spørgsmål fra forsamlingen: 

- at befolkningen i Lejre Kommune prognosemæssigt fra de nuværende 27.700 indbyggere i 2019 stiger til 32.500 

i 2032 

- at der er flere +80-årige end tidligere og derfor behov for nye plejehjemspladser. Det er i øvrigt glædeligt at 

ældre i højere grad end tidligere er mere selvhjulpne 

- at der er pres på daginstitutionerne men ikke på skoleområdet. Trællerupskolen har stadig faldende elevtal.  

- at økonomien i kommunen er sund med budgetmæssigt overskud de sidste 3 år og at en ny udligningsordning 

vil komme, men hvilken betydning den får er ganske uvis. 

- at erhvervsgrundende i Gevninge er solgt og at der pt ikke er planer om yderligere boligudbygning i byen  

- at råstofudvindingen stadig spøger. Her forsøger kommunen at bremse gravning i bynære områder 

- at GUF (Gevninge Udviklingsforum) bl.a. arbejder med projekt omkring udnyttelse af beboerhuset. Kommunen 

har ingen planer om at nedlægge hverken beboerhus eller biblioteket. 

- at der vil komme forespørgsel om tilmelding til fibernet. Opfordring til at sige ja så interessen fra den private 

udbyder fastholdes. Senere kan man vurdere relevansen for en selv. 

- at grunden på hjørnet af Lindenborgvej og Vestvejen er solgt til dagligvarebutik. Godkendt på økonomiudvalgs-

mødet og skal derefter i byrådet  

- at han har været til møde omkring Tour de France. Om ruten kommer igennem Lejre er alt for tidlig at sige 

noget om. Det styres suverænt at tour-ledelsen. 

- at kommunens lejemål omkring Lindenborg Kro udløber 2020. Hvad ejeren så vil med den gamle kro vides ikke. 

 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var slut og takkede for god ro og orden. Klokken var da 21.25 

 

 

Sign.  

 

Claus Jensen/dirigent 

Preben Hjulgaard/referent 


