
 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling, onsdag den 30. september 2020, kl. 19.00 

på Lindegårdsskolen. 

Dagsorden 

 

1.      Valg af dirigent. 

2.      Formandens beretning. 

3.      Gennemgang af regnskab (se bagsiden). 

4.      Forelæggelse af budgetforslag for 2021: 

  

              Kontingent (71 x 600 kr.)  42.600,00   

              Vedligeholdelse/fællesarealer  25.000,00 

              Sankthansaften    1.000,00 

              Legeplads /henlæggelse  10.000,00 

              Administration    3.500,00 

              Møder og generalforsamling    1.500,00 

              Bestyrelsen    1.250,00 

              Overskud       350,00 

 

5.      Indkomne forslag fra medlemmer:  

1.  Parkering på Agervej. En stor gene for bilister der ikke kan passere hinanden, pga de parkerede biler.     

Det er beboerne på Agervej i både de røde rækkehuse som ofte holder parkeret med firmabiler med 

anhænger, og helst så tæt på svinget, så de ikke skal gå for langt. Hvilket ofte giver farlige situationer i 

svinget.  

Beboerne på Agervej i de gule rækkehuse, kan heller ikke alle finde ud at bruge deres parkeringsplads. 

Bilerne skal parkeres på Agervej lige foran deres hus hver dag.  

Det må bestyrelsen gøre noget ved, inden der opstår flere farlige situationer. Det er en stor gene for mange af 

os i vores grundejerforening.  

Forslag fra: 

Michael og Trine Elmer Karpf , Havremarken 1  

 

2.  Vi bor Bygmarken 3, og vil høre om muligheden for at oprette en lukket Facebook gruppe i foreningen, så 

vi den vej kan informere ting til hinanden og evt. hjælpe? 

  

Forslag fra: 

Agneska McLaren & Peder Esmann, Bygmarken 3 

    

6.     Valg: På valg er: Leif Sillemann og Martin Ørgaard. Begge modtager genvalg. 

 b.   2 bestyrelsessuppleanter. 

 c.    2 revisorer. 

 d.   2 revisorsuppleanter. 

 

7.      Eventuelt. 

 



 

Tilmelding er ikke nødvendig! 
_____________________________________________________________________________ 

OBS!! Som tidligere vil dokumenter og referater blive tilgængeligt på hjemmesiden www.laerkensten.dk , 

og det vil kun være indkaldelse til generalforsamling som uddeles til medlemmer i papirformat.  

Hvis en grundejer ønsker et dokument eller referat i papirformat, så kan dette rekvireres ved at kontakte et 

bestyrelsesmedlem i hvert enkelt tilfælde. De ca. 5 medlemmer, der trods flere opfordringer stadig ikke har 

meddelt deres mailadresse, bedes gøre dette snarest!! Send mail jeres e-mailadresse via vores hjemmeside: 

www.laerkensten.dk /bestyrelse.  


