
 

Grundejerforeningen Ørnebjerg 

 

 
Tak for et godt fremmøde ved generalforsamlingen 2018.  

 

Vi håber på at se endnu flere til de kommende generalforsamlinger. 

 

 

Her kommer de vigtigste pointer fra generalforsamlingen: 

- Regnskabet for 2017 samt budgettet for 2018 blev godkendt ved afstemning 

- Forslaget om vedtægtsændring ifm. sociale arrangementer blev vedtaget ved afstemning 

- På anbefaling fra revisor ændres foreningens regnskabsform fra revideret regnskab til 

udvidet regnskab. Vi kommer på den måde til at spare lidt penge. 

- Buske og træer ved Stuehøj og Ahornvej skal efterses og beskæres 

- Bestyrelse foreslog på opfordring fra medlemmer at opsætte en info-tavle ved indkørslen ad 

Ørnebjergvej, men dette var der ikke stemning for blandt de fremmødte medlemmer. Derfor 

blev forslaget afvist. 

- Tre nye medlemmer er trådt ind i bestyrelsen 

 

Bestyrelsen har desuden gang i følgende projekter: 

- Planlægning af arrangementer i foreningen 

- Legepladsen efterses og istandsættes 

- De sidste Nabohjælp-skilte hænges op 

- Tilladelse til og opsætning af lys ved legepladsen og fitness-området skal eksekveres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2018 

i Kantinen på Toftehøjskolen, Frederiksborgvej 4 

 

Kl. 19.30 Generalforsamling starter. 

 

 

Dagsorden med referat: 

 

 

1. Kl. 19.30 Valg af Dirigent 
Niki Agavevej 1 stiller op og vælges. 

Ref. Peter Fyrrevej 1 

Antal stemme berettigede: 40 stk. 

Godkendte fuldmagter: 9 stk. (Ingen afviste) 

I alt: 49/466 

Udsendelse af indkaldelse godkendt. 

 
2. Kl. 19.36 Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående generalforsamling 

Referatet blev omdelt i 2017 og ligger på hjemmesiden. 

Intet at bemærke. 

 
3. Kl. 19.37 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år 

Skriftlig beretning er medsendt indkaldelsen. 

Spørgsmål: Ahornvej 18 - Kan der ryddes ud i de store træer oppe ved os? De vokser ind over vores 

grund og skygger meget. 

Svar: Lasse - Bestyrelsen kommer forbi og ser på det. 

 

Lasse fremlægger beretningen og fortæller lidt om hjertestarter- og hjerteløberordningen. 

Der opfordres til, at man tilmelder sig Nabohjælp. Bestyrelsen sætter flere Nabohjælp-skilte op, når 

de sidste beslag kommer. 

 
4. Kl. 19.43 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet for 2017 er medsendt indkaldelsen. 

Mads fremlægger regnskabet og gennemgår de vigtigste punkter. 

Gartner udgiften er blevet lidt dyrere i år, da der er blevet fældet 38 træer ved Stuehøj. 

 

Spørgsmål: Ole Tværvej 5 - Kan I komme ind på, hvad vedligehold er? 

Svar: Mads - Det inkluderer beslag til Nabohjælp-skilte, velkomst-skilte, legeplads og andre 

materialer. 

Spørgsmål: Kim Tujavej 8 – Omdeling af indkaldelse - det kan give problemer, når bestyrelsen selv 

omdeler, da der ikke er datostempel på. 

Granvej 19 - Vil det være en idé at skrive dato på for omdelingen? Og skrive det ud på Facebook? 

Ole Tværvej 5 - Postnord er ikke bedre, da leveringen ikke fremgår af stemplet. 

Jørgen Andersen Abildvej 4 - I antenneforeningen omdeler vi selv, og det har aldrig givet problemer. 

Vi har tillid til bestyrelsen. 

Spørgsmål: Louise Ahornvej 13 - Er det stadig på tale med elektronisk uddeling?  

Svar: Lasse - Løsningen med e-boks er alt for dyr og kræver tilladelse fra alle. 

Spørgsmål: Louise - hvad med mail? 

Svar: Lasse - Det vil give problemer med persondataloven, hvis vi skal sende ud elektronisk, og det 

er svært at få alles mailadresser. Vi har kun registrering af adresser uden navne, resten er hos nets, 

så vi har ingen udfordring med de nye persondataregler. 



 

 

Afstemning: Regnskabet er godkendt. 

For: 49 stk. 

Imod: 0 stk. 

I alt: 49 afgivne stemmer 

 
5. Kl. 19.55 Forslag fra bestyrelsen 

a. Vedtægtsændring i forhold til formål §2 (se bilag 1 fra indkaldelsen til generalforsamling) 

Lasse fremlægger. 

Mads knytter en kommentar om arrangementer, der kan og allerede afholdes. Idéerne til 

aktiviteter og de sociale arrangementer, er ofte efter input fra medlemmer. 

 

Spørgsmål: Jørgen Andersen Abildvej 4 - Super arbejde. Vil man lave en pulje penge eller er det 

brugerbetaling? 

Svar: Lasse - Vi budgetterer med en portion penge til arrangementer, men ikke bestemt på 

enkelte arrangementer. (7.000 kr. i 2018). Indimellem helt brugerbetalt, andre gange ikke. 

Kommentar: Thor - Det er i vores egen fælles interesse, at der afholdes arrangementer.  

Spørgsmål: Alice Engvej 62 - Kommer man til at forpligte fremtidige bestyrelser til at løfte 

opgaven? 

Svar: Lasse - Ja, det er forsøgt skrevet, så det forpligter at lave fælleskabsfremmende 

arrangementer, men ikke hvilke og hvor mange. 

Kommentar: Tine Druevej 17 - Super idé. Der komme flere børn, og det vil selvfølgelig koste 

mere. Fantastisk at vi kan få så meget for 7.000 kr. 

Kommentar: Ole - Der er jo ingen, der siger, at alt skal betales af foreningen, og der har 

allerede været arrangementer med fuld brugerbetaling. 

Kommentar: Brian Druevej 36 - Tilslutter sig. Medlemmer kan jo også komme på banen og kan 

opfordre andre medlemmer. 

Kommentar: Mads - God kommentar, det fåregår sådan ved julekonkurrencen og andre 

arrangementer. 

Spørgsmål: Tove Druevej 16 - Hvorfor ikke brugerbetaling hver gang? Vi, der ikke vil med, er 

tvunget til det børne-halløj. Underholdning må skulle betales af dem, der vil deltage. 

Kommentar: Hasselvej 10 - Tilslutter sig Tove. 

Kommentar: Kim Tujavej 8 - Der har jo alle dage været fastelavn. Vi har jo alle haft børn på et 

tidspunkt og har haft glæde af det.  

Kommentar: Jørgen Andersen Abildvej 4 - Vi snakker peanuts i udgiften til arrangementer. 

Kommentar: Louise Ahornvej 13 - Det ville være fedt med arrangementer for voksne. 

Spørgsmål: Ikke-præsenteret person - Er det grundejerforeningens område at stå for de 

arrangementer, eller burde der være klubber til det? 

Svar/kommentar: Tine Druevej 17 - Vi forventer, at det er en ansvarsfuld bestyrelse. Vi ved jo 

godt, at I ikke køber for 7.000 kr. borde til et loppemarked og bruger hele budgettet på det. Vi 

skal alle sælge hus på et tidspunkt, så det er attraktivt, at der er en aktivitet i foreningen. 

Kommentar: Niki - Det med ansvar i bestyrelsen gennemsyrer alle de bestyrelser, der har været i 

foreningen. Det er super fedt med de arrangementer. 

Spørgsmål: Druevej 15 - Hvorfor vil I ændre og ikke fortsætte, som det står nu? Hvorfor skal 

bestyrelsen forpligtes? 

Svar: Lasse - Vi mener ikke, at teksten forpligter. Vi har mødt enkelte der udtrykker modstand 

mod arrangementer, og med denne tekst er vi ude over det. Derudover forpligtes fremadrettede 

bestyrelser til at afholde aktiviteter.  

Kommentar: Ole Tværvej 5 - Dette åbner ikke en ladeport. Det er en legitimering af, at man kan 

tillade sig at afholde arrangementer inden for det godkendte budget. 

Kommentar: Alice Engvej 62 - Det er bestyrelsen, der ønsker ændringen, og det er flertallet der 

bestemmer, jeg bakker op om bestyrelsens ønske. 



 

Kommentar: HC - Opsamling: Det er jo vigtigt, at det er forsamlingen, der godkender 

budgetterne. 

Det er måske vigtigt, at der også tænkes i arrangementer for voksne uden børn. 

 

Afstemning: Forslag vedtaget. 

For: 43 stk. 

Imod: 5 stk. 

I alt: 48 afgivne stemmer 

 
b. Vedtægtsændring: Regnskabet ændres til et udvidet regnskab i stedet for et revideret 

regnskab. 

Vedtægtsændringen i forhold til regnskab påvirker §12 og §14. Tekst ændres fra revideret 

regnskab til udvidet regnskab. Den øvrige tekst tilpasses af bestyrelsen, så det giver samme 

mening. 

Forslaget er taget af bordet, men Mads knytter en kommentar. 

Mads - Vi ønsker at omformulere ændringen. 

Det er revisoren selv, der foreslog det. Vi kan spare en del penge på revisionen ved at lave et 

udvidet regnskab. Mads har en folder, hvor man kan læse forskellen mellem de to måder at lave 

revisionen på. 

Lasse - Vi behøver ikke foretage vedtægtsændringer for at ændre i revisionsmetoden. 

  

6. Kl. 20.24 Forslag og emner til fremlæggelse fra medlemmer 
Der er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmer. 

 

_______________________KORT PAUSE 10 min_____________________ 

Niki: Ønsker sig en klokke til at ringe ind efter pausen ☺ 

 
7. Kl. 20.34 Fremlæggelse og godkendelse af budget på basis af evt. vedtagne forslag. 

Budget 2018 er medsendt i indkaldelsen. 

Mads fremlægger de vigtigste punkter og henviser til det omdelte. 

Det er sat ekstra af til gartneren, da vi forventer, at der skal fældes yderligere træer i 2018. 

Vi budgetterer med et underskud på 9.000 kr. 

Projekt Skenkelsø er der sat 10.000 kr. til - mere herom senere.  

Spørgsmål: Niki Agavevej 1 - Vedligehold og legeplads er delt op, og beløbet er højere end normalt? 

Svar: Mads - Vi planlægger at opsætte en infotavle - derfor er beløbet højere. 

Spørgsmål: Ole Tværvej 5 - Hvad er det for en tavle? Koster den 30.000 kr.? 

Svar: Mads – Der er ikke fundet et produkt, men den skal kunne holde til at stå ude. 

Spørgsmål: Ida Egevej 4 - Bestyrelses arrangement er sat op, men der er brugt mindre i 2017? 

Svar: Mads - Ting bliver dyrere. Vi laver et godt arrangement for bestyrelsen med påhæng. 

Kommentar: Lasse - Det er for at belønne bestyrelsens arbejde. 

Spørgsmål: Alice Engvej 62 - Hvor stor er efterspørgslen på tavlen? Det er modsat den elektroniske 

udvikling. Er det noget man kunne stemme om? 

Svar: Mads - Der har været nogle efterspørgsler. Og der er en del, der ikke bliver omdelt, men kun 

kommer på Facebook. Så det er for at tilgodese dem, der ikke er på Facebook. 

Kommentar: Thor - Tanken er også, at den enkelte grundejer kan lave opslag. 

Spørgsmål: Ikke-præsenteret person - Hvem skal holde orden på tavlen? 

Svar: Mads - Det er noget af det, vi skal drøfte i bestyrelsen. 

Kommentar: Ole Tværvej 5 - Tror det er overkill at bruge 10 eller 30.000 kr. på en tavle. Der er 

både tavler i Fakta og Rema1000. Bør stilles som et forslag til afstemning. 

Svar: Lasse - Der er regnet med 10.000 kr. til tavlen. Det øvrige vedligehold er bænke, Nabohjælp-

skilte og andre ting, der skal vedligeholdes. Det er ikke sikkert, at vi kommer op på 20.000 kr. til 

vedligehold. 



 

Kommentar: Kim Tujavej 8 - Lad os godkende, men vent med tavlen, indtil der er styr på udformning 

og regler for brug. 

Kommentar: Niki - Lad os stemme og bestyrelsen må tage vores kommentarer til efterretning. 

Spørgsmål: Ikke-præsenteret person - Er 20.000 kr. nok til legepladsen? Ved I, hvad der skal laves? 

Svar: Lasse - Vi har en plan for vedligehold. Den gennemgås årligt af en inspektør. Vi har ikke 

været for hurtige i år, men vi er ved at se på det, der skal laves. 

 

Bestyrelsen har konkluderet, ud fra en generel holdning på generalforsamlingen, at opslagstavlen, 

som var en del af vedligeholdelsen i budgettet, ikke bliver sat op. 

 

 

Lasse gennemgår Skenkelsø (Engen) – ”Leg og oplevelse ved Skenkelsø”. 

Det er et projekt, der udvikler området med fuglekiggetårn, madpakkehytte, stier, bro i vandet og så 

videre. Det er finansieret af fonde, men der manglede 20.000 kr. for at få det i mål. 

Vi er fire grundejerforeninger, der støder op til området, og vi er i bestyrelsen blevet enige om at 

støtte med 10.000 kr. Vi er tre grundejerforeninger, der har valgt at støtte projektet.  

 

Spørgsmål: Ørnebjergvej 12 - Vi kæmpede med at komme af med legepladsen på Engen. Vil vi 

hænge på udgifter til vedligehold? 

Svar: Lasse - Nej, vi er kun sponsorer i forbindelse med at få projektet gennemført. Fremtidigt 

vedligehold er kommunens ansvar. 

Spørgsmål: Christian Irisvej 1 - Kan man læse mere om projektet? 

Svar: Lasse - Vi lægger link på hjemmesiden og Facebook. 

Kommentar: Engvej 74 - Vi kæmpede for legepladsen. Nu blev den afløst af engfester. 

Svar: HC - Vi har også diskuteret det i bestyrelsen. Det er et kommunalt projekt, og vi må arbejde 

sammen med kommunen om det. 

Kommentar: Alice Engvej 62 - Der er blevet taget fint hånd om festerne. 

Kommentar: Lasse – Der er kommet et fint ordensreglement, der tager hånd om brugen af området, 

og det har løst problemerne med festerne. 

 

Afstemning: Budgettet er godkendt. 

For: 43 stk. 

Imod: 3 stk. 

I alt: 46 afgivne stemmer 

 
8. Kl. 20.59 Fastsættelse af kontingent jf. vedtægternes § 7.  

Bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent for 2018 på kr. 400,-  

Ingen kommentarer. Der klappes. 

 

 

9. Kl. 21.00 Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 
a. Kl. 21.00 Valg af kasserer  

Kasserer, Mads Rasmussen, Engvej 60 (modtager genvalg) Genvalgt. Der klappes. 

 

b. Kl. 21.01 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlem, Peter Baerens, Fyrrevej 1 (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslår Kristina Gottschalk, Engvej 22 – Valgt. Der klappes. 

 
 



 

c. Bestyrelsesmedlem, Hans Christian Kromann, Hasselvej 21 (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslår Allan Slot Engvej 86 - Valgt. Der klappes. 

 
 

d. Kl. 21.03 Valg af 2 suppleanter 

Suppleant 1: Kristina Gottschalk, Engvej 22 (stiller op til bestyrelsen)  

Kristina fortæller, hvor fedt det er at være suppleant. 

Spørgsmål: Fra salen - Der spørges til forskellen på suppleant og bestyrelsesmedlem. 

Svar: Lasse - De tæller ikke med, hvis der skal stemmes om noget i bestyrelsen, men de har stor 

indflydelse på arbejdet. Vi stemmer meget sjældent. Suppleant vælges kun for et år. 

Louise Ahornvej 13 stiller op. - Valgt. Der klappes! 

 

Suppleant 2: Christian Melton Ager, Egevej 19 (aftrådt) (modtager ikke genvalg) 

Ida Gams Egevej 4 stiller op. - Valgt. Der klappes! 

 
10. Kl. 21.06 Valg af bilagskontrollant og registreret revisor 

Bestyrelsen foreslår bilagskontrollant Niki Vesterlund Nielsen og registreret revisor Bodil Bagh 

(modtager begge genvalg). - Valgt. Der klappes. 

 
11. Kl. 21.06 Eventuelt 

Spørgsmål: Granvej 19 - Vi skrev til jer angående beplantning. 

Svar: Lasse - Der er et svar på vej. 

Kommentar: Kim tujavej 8 - Man kan altid lave en henstilling. 

Spørgsmål: Sisse Bøgevej - Hvordan går det med lyset på legeplads og fitness? 

Lasse: Der skal søges byggetilladelse, og den er strandet lidt efter udtrådt bestyrelses medlem. Vi 

forventer at få det lavet i 2018.  

Kommentar: Conny Bøgevej- Stor ros til bestyrelsen. 

Spørgsmål: Poul Engvej 25 - Snerydning! Kunne det være en ide at få ryddet fortove i stedet for at 

rydde sneen fra vejen ind på fortovet? 

Svar: Lasse - Du er meget velkommen til at stille forslaget om at få arrangeret snerydning af fortove 

i foreningen. 

Spørgsmål: Ikke-præsenteret person -  Har bestyrelsen tænkt sig at gøre noget ved de små hegn, der 

3 steder på Ørnebjergvej er sat ved kanten af fortovsfliserne? Man kan falde i dem. 

Svar: Lasse - Vi vil helst ikke gå og være politi over det. Vi opfordrer til, at man kontakter 

kommunen - evt. via TIP-Egedal. 

Spørgsmål: Christian – At få ryddet en stribe er vigtigt, men det bliver kun gjort nogle steder - for 

eksempel på noget af Bøgevej. 

Kommentar: Poul Engvej 25 - Parkering kunne man også holde øje med. Der er mange, der holder 

på fortovet. 

Svar: Lasse - Snerydning ved bøgevej; Nogle steder er det kommunen, der rydder en sti, da det er 

cykelvej til skoler og klub. Det er ikke en rydning, vi står for. 

Parkering: I Egedals tinglysning står der, at man så vidt muligt skal bruge indkørsler, der skal have 

plads til 2 biler på hver matrikel. 

 

Niki Takker for god ro og orden. Der klappes. 

 

Bestyrelsen takker afgående medlemmer for deres indsats - der klappes og uddeles gaver. 

Niki takkes for sin indsats i aften - der klappes og uddeles gave. 

 

 

Slut: 21:18 

 


