
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slangerup d. 19-2-2019 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Lærkensten 

 

Mødet blev afholdt d. 19-2-2019 hos Torben, Rugmarken 3.           

 

Mødedeltagerne var: Torben Sonne, Rugmarken 5.      

             Søren Jensen, Bygmarken 6 

              Leif Sillemann, Havremarken 5.  (ref.) 

            Martin Ørgaard, Rugmarken 8. 

            Michael Starfelt, Hvedemarken 14 

 

1. Vi startede med at diskutere denne sag, som omhandler hjertestarteren der er opsat på 

Hvedemarken 25.  

Vi i bestyrelsen synes også at det er grotesk at skiltene er pillet ned grundet, ukorrekt 

stander-montering ? 

 
 

Denne skrivelse er sendt til Jack Andersen 

 

Trafik og EjendomRådhuset 
Torvet 2 
3600 Frederikssund 
  
Svar på vedhæftede brev fra Carsten Møller Hansen, J.Nr. 05.14.04-P21-3-18 af d. 24-01-

2019 
  
Infoskilt på vejnavnestander er opsat for hjælp til alle som skulle have behov for livsvigtig 

brug af hjertestarter. 
Vi har opsat en hjertestarter på vores ejendom, for at hjælpe alle som skulle få brug for akut 

hjælp, efter at en af vores naboer fik hjertestop i 2017 og der på daværende tidspunkt ikke 

var nogen hjertestarter, i umiddelbar nærhed. For at så mange som muligt skulle vide hvor 

sådan en hjertestarter sidder, til 24/7 brug, har jeg fået lavet 2 info skilte( hos autoriseret 

skiltemager, Daluiso i Køge) og opsat dem på vejnavneskiltene på vej ned mod vores 

ejendom.  
  
Kan det være rigtigt at kommunens vejmyndighed mener at det skal fjernes, fordi det ikke 

sidder på en rigtig stander? 
  
Hvis det kræves at jeg ydermere skal bekostes 2 nye stander med plads til 2 skilte, vil jeg 

overveje at lukke for adgangen til vores hjertestarter og håbe at byens borgere ikke får brug 

for sådan en. 
  
I forhold til din mening vedr. hvorvidt vores arbejde i garagen skrider frem eller ej, kan jeg 

overhovedet ikke se at det kommer dig ved. Hvad der sker inde på min matrikel og om jeg kan 

eller vil få en forlængelse af tilladelsen, må du jo vente med at tage stilling til hvis der kommer 

en ansøgning på forlængelse. 
  
 Venlig hilsen / Best regards  

 

Jack Andersen  

http://j.nr/


 

 

 

 

2. Hæk på Hvedemarken 18 og 20 er stadig ikke afklaret. Søren rykker kommunen. 

 

3. Vi afholder generalforsamling: Mandag d.8 april. Kl.19:00  

 

Vi byder på øl og vand. Tilmelding er ikke nødvendig. 

På valg er , Torben Sonne og Søren Jensen samt 2 suppleanter 

Leif spøger Lindegårdsskolen om lån af lokaler. 

Søren koordinerer øl og vand. 

 

42600 kontingent 

10.000 hensættelse 

4000 administration 

 

  

 3.   Indkomne forslag:  Torben sender mail ud til alle, om sidste frist for forslag. 

 

 

 

            Bestyrelsens e-mail adresser er: 

Torben Sonne: torben@aabysonne.dk 

Søren Jensen: sej@admipro.dk 

Leif Sillemann: leifsillemann@yahoo.dk 

Martin Ørgaard: martinoergaard@gmail.com 
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