
Generalforsamling – LAG 1. juni 2021 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag:  

a. Udvidelse af foreningens formålsparagraf §1 i vedtægterne 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af revisor og revisor suppleant 
8. Evt.  

 

Referat 
Ad 1: Valg af dirigent og referent: Karin som dirigent og Anders som referent 

Ad 2: Formandens beretning: Formandens beretning tager udgangpunkts i den tekst, som blev omdelt, og 
som er vedhæftet referatet. Formanden gjorde opmærksom på at alle indlæg kan ses på hjemmesiden - 
www.lejreby.dk  

Her er et par enkelte noter til formandens beretning.  

• Den nye kommuneplan er blevet udskudt. Vi ved ikke mere.  
• Kommunen inviterede Jan til møde for at høre kritikpunkter. Jan fik besked om ikke at bruge navne 

på kommunale medarbejdere. Derfor vil formanden gå over til at bruge titler.  
• Besked om at private veje selv skal stå for kloakledningen. De meldte dog tilbage, at det var en fejl, 

efter Jans henvendelse. Dette vil gælde alle private veje.  
• Teknisk forvaltning inviterede til et rigtig godt møde omkring Degnejorden. I forhold til 

byggeprojektet, så siger bygmester Niels Jul Jacobsen at man bare kan banke på hans dør 
(container på byggepladsen), hvis man er generet af støj eller andet.  

o Det bliver muligt at blive skrevet op til ældreboliger om et år.  
o Der var diskussion om sti, hvor skraldebilen skulle krydse stierne.  
o Det bliver træhuse med varmepumper, som bliver placeret indendørs.  
o De var meget imødekommende og åbne for input.   
o Kommunen talte om fjernvarme og man er ved at undersøge mulighederne for etablering 

af fjernvarme – til en start på Kraka. Kommunens folk var kede af at folk køber private 
varmepumper, da de gerne vil lave fjernvarme. Kommunen vil snart melde noget ud. 
Fjernvarme er frivilligt at tilmelde sig.  

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab 
Bemærkninger til regnskabet. Regnskabet viser indtægter og omkostninger i 2021 og medtager derfor ikke 
omkostninger, der sker uden for dette. Det betyder at avis ikke er medtaget, da regningen i år først er 
faldet i januar.  



Ad 4. Forslag om vedtægtsændringer 
Forslaget blev vedtaget med en enkelt ændring, således at formuleringen lyder:  

”Endvidere at søge Lejre By og omegns unikke natur- og kulturmiljø i form af grønne naturområder, 
æstetiske værdier, bæredygtige løsninger til alle slags bebyggelser, infrastruktur i form af tilgængelige veje 
og stier – bevaret og gerne forbedret. Det ligger i det hele taget Lejre Allerslev Grundejerforening meget på 
sinde at varetage Lejre By og omegns tarv ved at lade arbejdet for bæredygtighed, miljø- og 
klimaforbedringer og ikke mindst hensyn til natur plante og dyreliv skinne igennem alt, hvad foreningen 
foretager sig.”  

Ad 5: Valg til bestyrelse  
• Valgt er: David Grønbæk, Jonna Westergaard, Anders Sejerøe 

Ad 6: Valg af suppleanter 
• Suppleant: Karin Fisker og Kasper Hasling 

Ad 7: Valg af revisor og revisor suppleant 
• Vi foreslår Aksel Willemoes (valgt hvis han accepterer genvalgt), ingen suppleant fundet 

Ad 8: Evt.  
• Future-lands: Boliger til de unge – pas på det ikke bliver for grimt med containere. Pas på det 

følsomme kulturmiljø. Lejre har ikke så meget at byde på ud over det kønne landskab.  
o De har talt om at bruge materiel-gården, men politikerne har også valgt byggestop.  

  



Bilag 1: Formandens beretning – i noteform 
  



 

  


