
 

 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling, torsdag den 27. april 2017 

  
 Mødet blev afholdt på Lindegårdsskolen 

 Fremmødt var 12 medlemmer. (inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer) 

  

1. Valgt til dirigent blev Martin Ørgaard Rugmarken 8,   

 

2. Formandens beretning blev taget til efterretning.  

           Beskæringen på fællesarealerne er ikke helt ok. Rene vil tage en runde og kontakte gartneren.  

 Fliser på rugmarken 10 skal fjernes da de står på vendepladsen. 

 

3.       Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

Der blev diskuteret om vi skal have en snerydningsaftale, men vi kan slet ikke forvente at der bliver 

ryddet sne på 1.dagen. Vores veje vil altid være 2 prioritet. Derfor får vi ikke meget ud af en ret dyr 

aftale. Vi vil derfor opfordre til at man overholder sin snerydnings vejpligt. Dvs. skraber fortovet og  

ud til midten af vejen. 

 

4.       Næste års budget blev vedtaget. Kontingentet er uændret 600 kr./år. 

 

5.       Indkomne forslag. Nedsættelse af kontingent med beløb? 

        Forslaget blev trukket tilbage. 

Hundeefterladenskaber blev diskuteret. Konklusionen blev følgende: Vi skaffer et klistermærke, som 

hver husejer kan, hvis man ønsker det, klistre på sin store skraldespand. Her står at det er tilladt at 

smide høm-høm poser i skraldespanden. 

  Nabohjælp skilte ? 

  Bom ved stien ved havremarken, står åben; den ønskes lukket.  

  Vi opfordrer til at man selv ringer til kommunen og beder om at få den lukket. 

6. Valg:    

a. Genvalgt til bestyrelsen blev Søren Jensen og Torben Sonne   

 b. Valgt som bestyrelsessuppleant blev Michael Starfelt Hvedemarken 14.               

 c. Genvalgt som revisorer blev Jørgen Mortensen og Mogens Thor Møller. 

 d. Genvalgt som revisorsuppleant blev Yvonne Beicker Sørensen. Hvedemarken 11 

 

7.  evt Lyset på vejene har svigtet i en periode? Vi må antage at der er tale om drift problemer. 

  

 Referatet findes på vores hjemmeside som hedder: www.laerkensten.dk      

 

 

_____________________       ________________________ 

Referent: Leif Sillemann       Dirigent: Martin Ørgaard 

_______________________________________________________________________________________      

Bestyrelsen har på et efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueret sig som følger: 

    

Formand Rene Schafroth, Bygmarken 3 (2811 3842).   

Næstformand Torben Sonne, Rugmarken 5 (3929 2139) 

Kasserer Søren Jensen, Bygmarken 6 (2578 1938). 

Sekretær Leif Sillemann, Havremarken 5 (21215643). 

Bestyrelsesmedlem Martin Ørgaard Rugmarken 8 (28738609). 

      
I forbindelse med Sankt Hans aften kan der henlægges have og hæk affald samt grene (ikke græs), på bålpladsen fra 

den 1. juni til den 19. juni.  Foreningen vil i lighed med tidligere år servere øl/vin/vand på bålpladsen.                              

Bålet tændes ca. kl. 21.30                    

     
    M.v.h. 

    Bestyrelsen 


