
Grundejerforeningen Ørnebjerg 

 
Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag d. 16. maj 2017 

i samlingssalen under Ølstykke bibliotek 
 

Kl. 19.30: Generalforsamling starter. 19:36 

Dagsorden: 
Formanden byder velkommen. 

Og præsenterer bestyrelsen. 

 

1. kl.19:37 Valg af Dirigent. 

Niki Agavevej 1 stiller op og vælges. 

Ref. Peter Fyrrevej 1 

Antal stemme berettigede 34 

Godkendte fuldmagter 2 stk. (Ingen afviste) 

I alt 36/466 

Udsendelse af indkaldelse godkendt. 

 

2. kl.19:40 Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående generalforsamling 
Referatet blev omdelt i 2016 og ligger på hjemmesiden. 

Ingen bemærkninger. 

 

3. kl.19:41 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år 
Skriftlig beretning er medsendt indkaldelsen. 

Lasse leverer beretningen. 

-Ny hjertestarter ved klubben. Lidt lang proces med Rebus(Transformerstationen), men klubben blev 

løsningen 

- Nyt redskab på fittnesparken. 

- Nabohjælp skilte indkøbes og der søges tilladelse hos kommunen. 

- Facebook. Lidt start vanskeligheder, men med en opdatering af retningslinjer kører det nu rigtigt godt. 

- Snerydning har der ikke været meget af. Dog er der kommet to klager, men disse blev løs. 

Kim Thujavej 8 - Ind og udgang til parcel blev dækket af sne. 

- Ved kraftige islag er der lavet tilkaldeordning om ekstra saltning med snerydder. Det er KUN 

bestyrelsen der kan bestille saltning og det koster ca. 2500kr/gang.  

Thor Lindevej 4 - Saltning: Har man en ordning med hjælp til ældre? 

Svar: Der opfordres til at man hjælper hindanden. Der er ikke lavet en ordning i foreningen. 

Thor Lindevej 4 - Facebook, mange hundelortsbilleder. Ville det være en ide at der blev opsat 

skralde løsning.  

Svar: Vi har bestil klistermærker til alles skraldespande, de omdeles med referatet fra 

generalforsamlinegn. Det er selvfølgeligt valgfrit om man vil sætte det på sin skraldespand Husk 

at det skal på restaffald. Vi ser også på løsninger med posedispensere. 

Rikke Egevej 19 - Opfordrer til frivilligtkorps via Facebook, til ”hjælp din nabo”. 

Uffe Fyrrevej 34 - Der ligger en gammel vedtagelse om støj med maskiner i weekender. 

Svar: Vi har udformet en lille henstilling der ligger på hjemmesiden omhandlende støj. Vi kan ikke 

lave en regel. 

Uffe Fyrrevej 34 - Engang gik man fra bestyrelsens side rundt og kontrollerede hæk skæl. 

Svar, vi har ikke fået det gjort, vi vil prøve et få gjort mere ud af det. 

Kim Thujavej 8 - Er vi ikke snart ved at bevæge os over i punktet eventuelt? 

Svar: Jo  

Poul Engvej 38 - Er det grundejere der skal rydde for affald i hække og på hjørner. 

Svar: Det er primært kommunens ansvar. Brug evt.”Tip Egedal”. 

  



 

4. Kl.19:53 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Regnskabet for 2016 er medsendt indkaldelsen. 

Mads præsenterer. 

Regnskab er godkendt af reviser og vi har valgt kun at tage nøgle punkter op i dag. 

De fire største udgifter vises på projektoren. 

-Gartner 77.000 

-Hjertestarter 23.000 

-Snerydning 19.000 

-Generalforsamling 18.000. Højt pga. ekstraordinærgeneralforsamling. 

 

Aktiviter/arrangementer. 

Fastelavn 3.800 

Legeplads 2.500 

 

Overskud på 20.000kr Budget -57.000kr. 

  

 Thor Lindevej 4 - Hvad indebærer gartneren? 

 Svar: Stuehøj er vores eneste foreningsareal.(undtaget er selve højen der er naturstyrelsens. 

Resterende arealer inden for foreningens område er kommunens. 

 

Der klappes af Mads! 

 

Godkendelse: 

Der klappes. 

 

 

  



 

5. Kl.20:00 Forslag fra bestyrelsen 
a) Der opsættes belysning ved Stuehøj-fitnesspark og ved legepladsen (se bilag 1) 

Lasse fremlægger. 

Der stilles lidt løse spørgsmål.: 

Sisse Bøgevej 23 - Det er rigtigt fint med lys, bekymring for fester, når der er lys, måske kommer 

”engfester” til stuehøj. Svar: Området er vores, så vi har ret til at smide folk væk. 

Sisse Bøgevej 23 - Bekymring for hærværk. Der er drenge på knallerter der kan være lidt truende. 

Men lad os prøve med lys. Opfordrer at dem der bor ud til området til at være opmærksomme. 

Rikke Egevej 19 - Vi har vedtaget belysningen sidste år.?  

Svar: Sidste år omhandlede det kun fittesparken. Vi skal vedtage om vi også skal have lys på 

legepladsen. 

Rikke Egevej 19 - Har i en anbefaling? 

Svar: Den ”grimme” er primært god pga. afbryder kontakt og antal lamper. 

Lasse forklare lidt mere om funktionen af de viste lampe modeller. 

Kristian Irisvej 1 - Lad os holde det adskilt lys/type. Jeg synes det er en dårlig ide. Kommer til at 

tiltrække ballade. Børnene sover når det er mørkt. 

Jørgen Abildvej 4 – 1. støj, går ud fra at forældre taler med børn om støj. 2. den ene lampe har 

vandretliggende celle hvilket ikke er optimalt.  

Thor Lindevej 4 - Er det muligt med bevægelsescensor.  

Svar: Dette er ikke muligt på disse modeller. 

Poul Engvej 28 - I vintermånederne vil det være stor hjælp for børn med lys. 

Sisse Bøgevej 23 - Har i tænkt over placering så den ikke lyser ind ad vinduerne hos dem der bor 

ud til. 

Svar: Ja, det er der. 

 

Der stemmes: 

For: 25 

Blankt: 6 

Mod: 5 

Vedtaget der klappes 

 

b) Vedtægtsændring i forhold til formål §2 (se bilag 2) 

Ole præsenterer. 

Rikke Egevej 19 - Opfordre til at stemme mod. Vi bør have minimumsvedtægter. Det kan ske at vi 

får en bestyrelse der vil noget andet. 

 

Mads: Det er vigtigt at vi får det skrevet ind. Det har været en fast del af bestyrelsens arbejde i 

over 40år så det er på tide at få det skrevet ind i vedtægterne. 

Thor Lindevej 4 - Fint med fælles aktiviteter, men ”andre tiltag” er ikke målbar og kan komme ud 

af en tangent? 

Svar: Det er for at give mulighed for at lave de aktiviteter den aktuelle bestyrelse har lyst til at 

lave, det skal jo ikke nødvendigvis kun være arrangementer for børn. 

Kim Thujavej 8- Bekymring for økonomien ved ”andre tiltag”.  

Svar: Det er ikke en skjult dagsorden, men for at retfærdiggøre det vi allerede gør.  

Poul Engvej 28 - Det kan ikke betyde noget, økonomi skal være i budgettet. 

Carl og Birthe Hasselvej 10 - Er det lovligt at ændre vedtægter i forhold til tinglysning? 

Svar: Der står kun i tinglysningen om tvunget medlemskab, grundejerne står selv for vedtægter. 

Kommunen er dem der godkender. Det er lovligt. 

Christian Kastanievej 12 - Det er klart at vi ikke bare kan ænder på alt. Synes vi skal sparke den 

til hjørnet og undersøge om det er lovligt og tage det op næste år. Tekst skal også præciseres 

mere. 

Kim Thujavej 8 - Mener ikke at der er noget der gør, at vi ikke kan lave denne ændring. 

Mads - Uddeler lidt historik på fælles aktiviteter. Vi har aldrig brugt så få penge på sociale 

arrangementer som vi gør nu, set ud fra procent af udgifterne. Dette forslag er ikke for at få 

hjemmel til at bestyrelsen kan bruge en masse penge. 

Lasse - Vi som bestyrelse ønsker at fortsætte med at fremme sociale arrangementer i foreningen. 

Brian Druevej 36 - synes det er fint det bliver skrevet ind, men vi kan jo godkende det med 

forbehold. 

Uffe Fyrrevej 34 - Bakker op om forslaget. Vi har altid haft fastelavn.  



Henrik Druevej 22 - Gør opmærk på at vi pålægger bestyrelsen at udfører disse opgaver. Det er 

en minimusparagraf, så det skal udføres hvert år.!! 

Rikke Egevej 19 - Bakker op om Henrik Druevej 22. Lad vær at skriv det ind i en minimumvedtægt 

og tvinge frivillige til ekstra arbejdsopgaver.  

Ole - Vi kan lave en krølle og forpligter os til at undersøge lovligheden af det. 

 

Lasse opridser afstemningsregler. Der skal være 2/3 af de afgivne stemmer der tæller for, for at 

vedtage. 

Der stemmes: 

For: 21 

Mod: 13 

Forslaget er afslået.  

 

c) Kl.20:38 Vedtægtsændring i forhold til bestyrelsens sammensætning §8 (se bilag 3) 

Ole præsenterer. 

Poul Engvej 28 - Har det været et problem.? 

Svar: Nej. Men der har været en situation hvor to personer fra samme matrikel har ønsket at stille 

op. Der var uenighed i bestyrelsen om hvor mange der måtte sidde fra samme matrikel. Så det er 

et ønske om at få det præciseret. 

Rikke Egevej 19 - Man skal passe på ikke at begrænse sig i en forening. Motivere mod ændringen. 

Det er svært nok at få folk til at melde sig til bestyrelses poster.  

Niki Agavevej 1 - Man kan ikke have mere end en fra hver matrikel i bestyrelsen. 

Rikke Egevej 19 - Man har jo ikke flere stemmer.  

Niki Agavevej 1 – Jo, på bestyrelsesmøder. 

Kim Thujavej 8 - Bakker Niki Agavevej 1 op. Man kan ende med en bestyrelse fra tre matrikler. 

Thor Lindevej 4 - Hvis det skal være aktuelt, skal bestyrelsesantallet sættes op. 

Lasse - Vi havde to gode kandidater på samme matrikel. En til kasserer og en til 

bestyrelsesmedlem. Vi var i tvivl om reglerne og vi mistede derfor to gode kandidater. Vi ønsker 

klarhed. 

Pia Agavevej 11 - Der er jo stor uenighed på Facebook blandt folk. Synes ikke der er en god ide 

med flere fra samme matrikel. 

Kasper Agavevej 6 - Spørger til præcisering af tekst, er det kun bestyrelsesmedlemmer eller også 

suppleanter? 

Svar: Det må også gælde suppleanter, da de kan indtræde som medlem. 

John Ahornvej 17 - Hvad er det der giver tvivl i den gamle formulering der står jo at man godt 

kan være flere. 

Svar: Vi mener at der ved bestyrelsesmøder også kun kan have en stemme pr matrikel. 

Hans Christian - Super vigtigt at få det præciseret når der kan være tvivl. Taler for tekst 2. Hvis 

man er mod evt. opstillede, må man selv stille op. 

Sisse Bøgevej 23 - Det skurer i ørene, men så længe det er svært at få medlemmer til bestyrelsen 

er det fint at kunne være flere fra en matrikel. 

Christian Kastanievej 12 - Vil opfordre til at et af forslagene stemmes ind. Taler for tekst 2. 

Mads - Man kan lukke mange tvivls spørgsmål ved at få det præciseret. 

 

Det blev diskuteret hvordan afstemningen skulle gribes an.  

Vi stemmer først om forslag 1 eller 2. 

Her efter stemmer vi om om vedtægtsændringen skal laves. 

 

Afstemning om tekstvalg: 

Dette er en simpel flertalsafstemning der ikke giver udslag i en vedtægtsændring. 

Tekst 1 (Kun et bestyrelsesmedlem pr matrikel): 25 stemmer. 

Blankt:1 stemmer. 

Tekst 2 (Maksimalt 2 bestyrelsesmedlemmer pr. matrikel): 9 stemmer. 

Forslagstekst 1 valgt til afstemningen af vedtægtsændringen. 

 

Afstemning om vedtægtsændring: 

For: 27 stemmer. 

Blankt: 1 stemme. 

Mod: 7 stemmer. 

Forslaget er vedtaget. 



 

Thor Lindevej 4 - Hvad er holdningen til suppleant.  

Svar: Der må heller ikke være suppleant og bestyrelsesmedlem fra samme matrikel. 

 

d) Vedtægtsændring i forhold til Dagsorden generalforsamling §14 (se bilag 4) 

Ole præsenterer. 
Begrundelse: Der har tidligere været et problem med at godkende budget, da budget og kontingent 

afstemmes sammen. Vi ønsker at splitte det op i to punkter: 

Godkendelse af budget 

Vedtagelse af kontingent. 

Kim Thujavej 8 - Budget hænger samen med kontingent, så det kan ikke skilles ad. 

Jørgen Abildvej 4 - Der står fremlægges og godkendelse af budget og godkendelse af kontingens. 

Ole - Budget er primært vigtigt for udgifterne, hvor pengene skal bruges. 

Uffe Fyrrevej 34 - Enig i at det skal skilles ad. Budget er et estimeret gæt. Der kan altid komme 

uforudsete udgifter. 

Thor Lindevej 4 - Ved uforudsete udgifter må man ændre budget næste år. Mener ikke at det kan 

adskilles. 

Rikke Egevej 19 - Buget har baggrund i kontingent og kontingent fastsættes ud fra budget. 

 

Der stemmes: 

For: 24 Stemmer. 

Mod: 6 Stemmer. 

Forslaget er vedtaget. 

 

e) Vedtægtsændringer små fejl og rettelser i tekst uden særlig betydning (se bilag 5) 

Ole præsenterer de fire små ændringer. 

 

Der stemmes: 

For: 35 Stemmer. 

Mod: 0 Stemmer. 

Forslaget er vedtaget. 

 

 

  



 

6. Forslag og emner til fremlæggelse fra medlemmer 
 

Debat vedr. trafikken på Ørnebjergvej, Kim Pedersen Thujavej 8 

Forslagsstiller lægger ud.  

Hvad har bestyrelsen tænkt sig at gøre. 

 

Ole - De gamle chikaner tvang biler og busser over i modkørende cyklisters side af vejen. 

De gamle chikaner nedsatte ikke farten. Skabte utryghed for cyklister. 

Ønsket var at bumpene skulle være bedre. Problemerne med de nye bump er at busserne skal 

kører over dem. Hvilket sætter begrænsning i hvor kraftige de må være. 

 

Niki Agavevej 1 - De gamle var også noget lort. Opfordre bestyrelsen om at bede politi om 

fartkontrol. 

 

Hans Christian - Slå fast at det ikke er en privat vej. Vi har ikke fuld kontrol over hvordan den 

laves. Opfordre til at tale med naboer man ser kører stærkt. God ide med politi. 

 

Brian Druevej 36 - Man kunne anmode om at få opsat stærekasser. 

 

Pia Agavevej 11 - Spørger til de gamle fodgængerfelter. De savnet.  

Lasse - Skolebestyrelsen Maglehøj har haft taget kontakt til kommunen. Kommunen har valgt at 

spare dem væk. 

 

Thor Lindevej 4 - Kan man ikke lave bump så de fungere som fodgængerfelt. 

Ole - Vi fik flyttet bumpet ved stien af samme grund. 

 

Salen? - Kan bestyrelsen offentligt spørge kommunen om hvorfor de er sparet væk. 

Lasse- Vi har en direkte kontakt hos kommunen vi kan. 

Leif Druevej 19 - De gamle var livsfarlige. Der er ét skilt med 40KM. Kan det flyttes? 

Lasse - Det er noget vi har haft oppe med kommunen og vi har fået lov til at flytte det 10m. Vi må 

ikke umiddelbart sætte flere skilte op. 

Christian Kastanievej 12 - Kunne man male 40KM på asfalten. 

Thor Lindevej 4 – ”Pas på mig” skiltet, kan man ikke få flere?. 

 

 

Bestyrelsen, arbejder videre med det. 

Der er bred enighed om problemet og det var en god debat. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

7. Kl.21:43 Fremlæggelse og godkendelse af budget på basis af evt. vedtagende forslag og deraf 

følgende kontingentjustering 

 

Budget 2017 er medsendt i indkaldelsen  

Bestyrelsen anbefaler et kontingent for 2017 på kr. 400,-  

Mads præsenterer de vigtigste punkter. 

Opridser kort sammen 

Thor Lindevej 4 - Legeplads 20.000? Det er lidt højere end ellers. 

Svar: Der skal mere faldgrus på. 

Brian Druevej 36 - Kommentar til gartner beløb.  

Svar: Stormskade på træer der kostede mere end forventet. 

 

Der stemmes om godkendelse af budget og kontingent fastsættelse: 

For: 33 Stemmer. 

Mod: 0 Stemmer. 

Vedtaget. 

Der klappes. 

  



 

8. Kl.21:49 Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

a) Valg af formand 

Formand, Lasse Eierdal, Bøgevej 32 (modtager ikke genvalg) 

Lasse fortæller om formandsrollen.  

Ca. 6 møder pr. år. 

Godt samarbejde i bestyrelsen. 

Lasse hjælper selvfølgelig den nye formand godt i gang. 

Opfordre til at melde sig! 

 

Der er ikke nogen der melder sig i første runde. 

Det foreslås at vi starter fra bunden. 

De andre poster besættes. 

 

Lasse genopstiller igen og vælges. Opfordrer alle til at der findes en ny til om to år. 

 

Niki Agavevej 1 opfordrer til at bestyrelsen melder det ud noget tidligere på Facebook at der søges 

kandidater til bestyrelsesposter. 

 

 

Thor Lindevej 4 - To suppleanter er for lidt. Det er et godt trin ind i bestyrelsen. 

Svar Niki: Det bliver for lange møder med flere i bestyrelsen. 

Kim fyrrevej - Det er ikke negativt at der ikke kommer mange til generalforsamlingen. 

 

 

b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

Bestyrelsesmedlem (Næstformand), Ole Reitzel, Tværvej 5 (modtager ikke genvalg) 

Thor Daniel Hammer, Lindevej 4 - opstiller som Bestyrelsesmedlem. Valgt! Der klappes. 

 

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

 

Bestyrelsesmedlem Peter Baerens, Fyrrevej 1 (Ikke på valg) 

 

Bestyrelsesmedlem(Kasserer) Mads Rasmussen, Engvej 60 (Ikke på valg) 

 

c) Valg af 2 suppleanter 

Suppleant 1 Liselotte Stotz, Engvej 86 (modtager ikke genvalg)  

Kristina Gottschalk, Engvej 22 opstiller- Valgt der klappes. 

 

Suppleant 2 Christian Melton Ager, Egevej 19 (modtager genvalg) valgt. 

 

 

9. Valg af bilagskontrollant og registreret revisor 
Bestyrelsen foreslår bilagskontrollant Niki Vesterlund Nielsen, Agavevej 1 og registreret revisor Bodil 

Bagh (modtager begge genvalg). 

 

Der klappes. 

  



 

10. Eventuelt 

 

 

Hans Christian - Dejligt at der er kommet mange i år. Opfordre til at komme med forslag løbende. 

Opfordre til at bruge FB positivt til opbakning til bestyrelsen. 

 

Lasse - Jeg er blevet opfordret til at oplyse om nabohjælp af trykfonden. 

Der er fokus på at tyverisikre vores område. 

Vi har modtaget en ”formandspakke” og vi er med i et forsøg med nabohjælp og en APP til 

mobiltelefonen. Og vi kan bestille prøvepakker til medlemmer. Lasse har efterspurgt 500 og de bliver 

delt ud til alle hvis de kommer. 

Der lægges materiale ud på hjemmesiden. 

 

Salen? -kommentar til Uffe Engvej 6, om bestyrelsens kontrol af hæk og ukrudt. Bestyrelsen skal kontakte 

kommunen hvis det ikke efterleves. 

 

Susan Fyrrevej 19 - Opfordre til foredrag med gartner eller gasfyr, så man kan lære lidt på 

generalforsamlingen. 

 

Rikke Egevej 19 - Man skal huske at foredrag til generalforsamlinger det tager tid, nu er kl.22:06, så det 

skal planlægges. 

Ole - Vi har haft flere ude, men tiden løber ofte fra det. Man kan også lave et arrangement på andre 

tider. 

 

Mads - Overrækker godter til aftrædende. 

Kurv til Liselotte - Lasse roser Liselotte for det gode arbejde! 

Vin til Niki ordstyrer. 

Kasse med lækre øl til Kasper, med Stor tak for den store hjælp overdragelsen af kassereposten. 

Kasper kvitterer med bogen ”Kasserer for dummies” til Mads.  

Kurv til Ole, takkes for de 7 års indsats med øje for detaljen og det gode samarbejde. 

Ole takker! 

Der er en kurv i overskud da Lasse bliver. Der er bred enighed om, at han skal have kurven som tak for at 

tage en tørn igen.  

Der klappes! 

 

Kl.22:12 Sluttes mødet! 

 

 

Bestyrelsen takker for et godt møde med god stemning og livlig debat. 

Dejligt at mærke at der er interesse og opbakning til foreningen og bestyrelsens arbejde. 

 

 

 


