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Generalforsamling i Grundejerforeningen for Lærke-, Spurve og Vibevænget. 
 

 

Dato: 29. april 2017.  

 

Fremmødt bestyrelse: Kristian Broeng (KB) 

  Finn Bech-Petersen (FBP) 

  Frank Kristiansen (FK) referent 

 

Generalforsamlingen blev afholdt på Panorama, Bork Havn. 

 

 

00 Velkomst: Kristian Broeng bød som formand velkommen til de fremmødte grundejere. Ud 

over bestyrelsen var der ca. 30 personer. 

 

 

01 Valg af dirigent: Bestyrelsen havde ikke fundet en kandidat. Da der ikke var en frivillig til 

stede, foreslog formanden at udpege Finn Bech-Petersen (Lærkevænget 34) som dirigent. 

Klapsalver tilkendegav forsamlingens tilslutning. Finn kunne orientere om, at indkaldelsen 

til generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet til Kristian Broeng for 

aflæggelse af bestyrelsens beretning over aktiviteter i det forløbne år. 

 

 

02 Formandens beretning: Læs vedhæftede beretning. 

 

 Spørgsmål til formandens beretning: Der blev spurgt om stien langs kanalen mellem 

Spurvevænget og Lærkevænget, mod Spurvevænget fortsat blev brugt, da man ellers 

kunne sløjfe græsslåningen. Flere medlemmer kunne fortælle at stien stadig bruges, både 

som stiareal, men også som vej ved vedligehold af haver og hække. Der var derfor enig-

hed om at bevare stien i sin nuværende form. 

 

03 Årsregnskab: Finn Bech-Petersen gennemgik det fremsendte regnskab for 2016. Finn 

kunne oplyse at regnskabet var gennemgået og godkendt af revisor Birgit Kristiansen. 

 

 Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev enstemmigt vedtaget af de 

fremmødte. 

 

04 Budget for 2017: Finn gennemgik det fremsendte budget for 2017.  

 

 Der var ingen spørgsmål til budgettet, som herefter blev enstemmigt vedtaget af de 

fremmødte. 

 

05 Indkomne forslag: Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag. 

 

06 Valg af bestyrelse: På valg til bestyrelsen var Frank Kristiansen, som var villig til gen-

valg. Der var ingen modkandidater. Klapsalver tilkendegav genvalg og fuld opbakning fra 

de fremmødte. 

 

07 Valg af suppleant: På valg som suppleant var Søren Salling. Søren udtrykte ønske om at 

der kom yngre kræfter til og Jens Jakobsen fra Vibevænget 16 blev foreslået. Da Jens var 

villig til at modtage valg og der ikke var nogen modkandidater, tilkendegav klapsalver fra 

de fremmødte fuld opbakning til valget af Jens Jakobsen. 

 

08 Valg af revisor: Revisor er kun på valg i lige år. 

 

09 Eventuelt: Et medlem spurgte til om suppleanter deltog i bestyrelsesmøder. Hertil svare-

de Kristian at det ikke havde været kutyme, men at bestyrelsen havde tænkt den samme 

tanke og fremadrettet vil suppleanter også deltage i bestyrelsesmøder. 
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Kristian orienterede om at foreningen har indgået en aftale med Kosig Pumpelag om at al 

vedligehold af grøfter og overfladevandsledninger overgår til Kosig Pumpelag, mod at 

hvert medlem betaler 50,- kr. pr. år for denne ydelse. Foreningen har så forpligtet sig til at 

alle grøfter og ledninger er i orden inden overdragelsen. Derfor er det meget vigtigt at alle 

medlemmer med hegn ud mod grøfter, sørger for at hegnene er klippet ind og ikke rager 

ud over grøfter nogen steder. 

 

Flere medlemmer udtrykte utilfredshed med at lastbilen fra renovationsselskabet trykkede 

hjørnerne og kanterne på vejene. Hertil svarede Kristian at bestyrelsen ville tale med re-

novationsselskabet, men at vi også havde en udfordring med kvaliteten og bæreevnen på 

hjørnerne og kanterne af vores veje. Især når det havde været vådt i længere tid. Kristian 

lovede at bestyrelsen ville arbejde videre med at forbedre vejene og at der blev vurderet 

både på forstærkning af kanter og hjørner samt bedre dræning af overfladevand. 

 

Et medlem spurgte til opstilling af en hjertestarter. Kristian fortalte at der var indgivet an-

søgning om en hjertestarter til Tryg Fonden og næste uddeling ville ske i september i år. 

Så vi afventer om vi får tildelt et eksemplar. 

  

Foreningen hjemmeside kan findes på: www.lsv-bork.dk 

  

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Bestyrelsen består herefter af følgende: 

Formand: Kristian Broeng (Lærkevænget 20) 

Kasserer: Finn Bech-Petersen (Lærkevænget 34) 

Sekretær: Frank Kristiansen (Vibevænget 22) 

Suppleant: Leo Mogensen (Lærkevænget 7) 

Suppleant: Jens Jakobsen (Vibevænget 16) 

Revisor: Birgit Juhl Kristiansen (Vibevænget 22) 

 

 

Med venlig hilsen og god sommer 

 

Bestyrelsen 

 

Referat: Frank Kristiansen 


