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6RUNDEJERfORENIN6EN 

LÆRKENSTEN 

Referat fra ordinær generalforsamling, tirsdag den 27.marts 2007. 

15 medlemmer mødte op. 

1. Valgt til dirigent blev Rene Sehalrnth, Bygmarken 3. 

2. Formandens beretning blev taget til elierretning. 

3. Legcpladsudvalget: Nye net til fodboldsmålene skal monteres og en "landingsplade" til ruteherøret 
skalligeledes monteres. Højeste prioritet er dog drænct på græsarcalet, som der skal kigges på. 

Der er sat et skilt op hvor der står "forbudt at lave bål" pga. problem med dette. 

Stig Jacobsen, Bygmarken 8 har /àet grønt Iys for opsætning af skilt på Agervej (legende born). 

'- 

4. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

5. Et forslag, som indkom dagcn før forrige generallorsamling, blev behandlet. 
I'orslaget gik ud på., at man inden vi foretager en beskæring på vores grønne arealer. 
skal beslutte dette på en generalforsamling. Forslaget blev nedslemt. 

Det blev dog pointeret, at brev om deltagelse i beskæring viI blive rundsendt som hidtil. 

6. Det afbestyrelsen foreslåede budget blev vedtaget. Kontingentet er uændret 400 kr.lär. 

7. Valg: 

a. Genvalgt til bestyrelsen blev Villy Nielsen og Søren Jensen. 

b. Genvalgt som bestyrelsessuppleanter blev René Sehalfoth og Torben Hansen. 

e. Genvalgt sam revisorer blev Jørgen Mortensen og Mogens Thor Moller. 
d. Genvalgt som revisorsuppleanter oblev Jørgen Petersen og Robert Kjær. 

8. Snerydningsordningen blev debatteret og konklusionen blev, at formanden vii følge op 
på kommunens forpligtelser, som vi har /àet på skriH, m.h.t. Agervej. 
Rydningen på aile vorcs stikveje vii fort.<;ætte som hidtil. Aile henvendelser skal rettes til 

Søren Jensen, Bygmarken 6 (tit: 2578 1938), sam koordinerer snerydningen. 
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qs~ Referent: Leif Sillemann 

~ 
--.- lrigent:. Rêné Sehafrotb 

Bestyrelsen har elierfolgende konstitueret sig sam følger: 

Formand Villy Nielsen, Havremarken II (47335097). 

Næstlormand Lars Tufvesson, Rugmarken 3 (47380590). 
Kasser Søren Jensen, Bygmarken 6 (4738 1938). 

Sekretær LeifSillemann, Havremarken 5 (4733 5171). 
Tilsyn med fællesarealerne Finn Jensen, Blommevangen 7 (47333632). 

,/ / forhindelse med SCI.Hansaften må der i perioden 1/6 - 22/6 henlægges BRÆN DBART affald pð bðlpladsen. 

Foreningen vii i lighed med tidligere år servere øl/vand på hålpladsen. Bålellændes ca. kl. 2/.00 
M.v.h. 


