
Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

 

Referat af ordinær Generalforsamling torsdag d. 16. maj 2019 
I salen under Ølstykke bibliotek, Østervej 1A 

 

1. Valg af Dirigent 

Indkaldelsen blev uddelt jf. vedtægterne senest 14 dage før generalforsamlingen af bestyrelsen. 
Alle indkaldelser var adresserede til ejeren af matriklen. 

Nanette Groth, Mahognivej nr. 4, melder sig til at være dirigent.  
Der er alt i alt, inklusive fuldmagter, 66 stemmeberettigede til stede. 

2. Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående generalforsamling 

Referatet blev omdelt i 2018 og ligger på vores hjemmeside www.gefob.dk, under generalforsamling. 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen rettelser til referatet. 

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

Skriftlig beretning er medsendt indkaldelsen. 
Der er ikke yderligere kommentarer fra bestyrelsens side.  
Kommentarer fra salen; 

Poul Erik, Engvej 28 – Angående belysningen på legepladsen og ved fitnessparken. Der stilles spørgsmål til, 
hvorfor der ikke er opsat belysning endnu på legepladsen, da det blev vedtaget på en tidligere 
generalforsamling.  
Bestyrelsen svarer - Alt byggeri omkring stuehøj kræver en dispensation, hvis der skal bygges indenfor 100 
meter grænsen fra Stuehøjen. Der arbejdes fortsat på det. 
Hække klipning, mm: Der fremsættes et ønske omkring at bestyrelsen går runder angående for store hække, 
som vokser ud over fortovene. Der tales om, hvorvidt der skal vedtages ændringer i vedtægter ved en 
kommende generalforsamling. 

Uffe Blok, Fyrrevej 34 - Der udtrykkes bekymringer ang. manglende hækkeklipning. Det er et problem for 
bl.a. folk i kørestol og med barnevogne, og det er ikke rart at se på som nabo. 

Poul Erik Dahl, Hasselvej 28: Biler og parkering – der er især problemer omkring høstsæsonen, da 
høstmaskiner ikke kan køre forbi de parkerede biler. Der er ligeledes problemer ved at komme forbi med 
barnevogne og kørestole. 
Bestyrelsen svarer: Vi arbejder på det med hækkeklipning og parkering, men vi opfordrer til at 
kontaktformularen på hjemmesiden bruges. 

Mads, Engvej 73: Forslår at beboere gerne selv må banke på ved folk med store hække eller forkert 
parkerede biler, for at mindske bestyrelsens arbejde samt få en god dialog med sine naboer. 
Tina, Druevej 4: er ikke enig i ovenstående – der er kommet flere biler på vejen. Der er mange steder at 
tage fat, der menes at det er et stort problem. 



 

Hans Christian, Hasselvej 21 - Det understreges, at bestyrelsen ikke er en sherif-ordning. Måske skal 
kommunen høres, hvad der kan gøres ved problemet? 

Poul, Engvej 25 - For 20 år siden gennemgik den daværende bestyrelse vejene en gang om året. Herefter 
blev der smidt en seddel i postkassen med en frist på fx 3 uger til at få forholdet bragt i orden. Blev det ikke 
bragt i orden, blev kommunen kontaktet for at rette op få forholdet på beboerens regning. 

Bestyrelsen svarer - De regler, som er vedlagt i indkaldelsen, er lovgivning. Det er tilladt for alle at anmelde 
eventuelle lovbrydere. I det kommende år vil vi gå en runde i foreningen med påmindelser om at følge 
reglerne. Hvis ikke grundejere efter fristen retter sig efter lovgivningen, kan vi gå videre til kommunen. 

Kaj Nygård, Egevej 7 - Fortove bliver ødelagt efter kloak arbejde, kan bestyrelsen rette henvendelse til 
kommunen om dette? 
Bestyrelsen svarer - Man skal selv rette henvendelse til kommunen – brug eventuelt Appen Tip Egedal. 
Sisse, Bøgevej 23 - Minder om at bestyrelsen udfører et frivilligt stykke arbejde. Der kunne eventuelt 
oprettes et udvalg for de personer, for hvem det betyder meget, at hække og parkerede biler fylder på 
vejene.  
Svend Aage, Druevej 2 - Tip Egedal er det eneste sted at rette sin henvendelse 
Kim, Engvej 41- På bagsiden af indkaldelsen står, at det er kommunen, som har ansvaret for beplantning og 
parkering. 

Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen samt debatten i salen. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet for 2018 er medsendt indkaldelsen – og gennemgås i korte træk. 

Bodil Bagh, som vi plejer at bruge som revisor, er blevet partner med anemone revision, det ændrer ikke på 
noget mht. vores samarbejde. 
Der er en smule indtægter for bl.a. ejendomsmæglere. 

Revisoren havde ingen kommentarer til dette. 
Nanette, Maghognivej 4 – Der mangler et punkt, som hedder hensættelse. Det menes, at der mangles 
70.000 kr. grundet en kontingentstigning for år tilbage. 
Kontingentet er for år tilbage blevet nedsat fra 500 til 400, og dette skulle løse ovenstående.  

Svend Aage, Druevej 2 - Snerydningen burde lægges i en ekstern kasse, så vi er sikret, hvis der kommer 
ekstreme mængder sne fremover. 

Jesper, Nøddevej 11 - Hensættelser til snerydning er ikke brugte midler - blot et aktiv i grundejerforeningens 
budget fremover. 

Inge, Bøgevej 40 - Den opsparing, som står, ses som et overskud fra tidligere år. Det er bestyrelsens 
beslutning, hvor stor egenkapitalen skal være. 

Sven Aage, Druevej 2 - Alle opkræves for det samme, og så hensætter man det. 

Peter, Nøddevej - Det er ikke store tal, det drejer sig om, og der er ikke uoverensstemmelser i budgettet. Få 
tal står dog forkert, men ikke noget af stor betydning. 



 

Alice, Engvej  62 - Spørger til hvorfor penge sat af til projekt ved Engen Skenkelsø ikke er brugt. 
Bestyrelsen svarer - Vi har fået at vide, at de andre grundejerforeninger, som grænser ned til søen, også 
skulle bidrage til projektet, men det ville de ikke. Derfor har kommunen ikke brugt pengene. 

Engvej 28 - Lysanlæg burde også opsættes som en hensættelse - det bør sættes på budgettet. 
Bestyrelsen svarer - Det fremgår af tidligere regnskaber, så pengene til lys er sat til side og findes i vores 
egenkapital. 

Erik, Druevej 32 - Der spørges ind til, om det virkelig er nødvendigt med lys på stuehøj, og om folk ikke kan 
træne, når det er lyst? 

Budgettet er enstemmigt godkendt. 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Der er ingen forslag fra bestyrelsen 

6. Forslag og emner til fremlæggelse fra medlemmer 

a) Der opsættes 2 fodboldmål på Stuehøj med net i stedet for de 2 mål, som står der i dag. 
Pris: ca. 6000 kr. pr. stk. v/Jesper Peulicke, Nøddevej 11. 

Jesper, Nøddevej 11- Fremlægger forslaget: 

Fodboldbanen bliver ikke brugt tilstrækkeligt, og der er et ønske om, at der kan opsættes nye 
mål med net for at gøre Stuehøj Park mere attraktiv.  

Erik, Druevej 32 - Det understreges, at der er mange andre steder i Ølstykke, hvor man kan spille 
fodbold. 

Hans Christian, Hasselvej 21- Synes det er en god id, men mener, at man kan overveje at stille til 
forslag at få græsset planet ud. 

Alice, Engvej 62- Dejligt forslag, det kunne være godt med liv i foreningen. 

Brian, Druevej 36 - Fedt forslag – vil gerne støtte op om forslaget.  

Poul Erik, Engvej 28 - Godt forslag – vil gerne støtte op om forslaget. 

Jesper, Druevej 1 - Det er vigtigt med disse forslag for at tiltrække børnefamilier i 
grundejerforeningen. 

Hanne, Druevej 15 - Man skal overveje, hvordan vedligeholdelsen vil foretages af Stuehøj, hvis 
der kommer mere slid som følge af større anvendelse af området. 

Carl, Hasselvej 10 - Det er et Naturbeskyttelsesområde – det skal undersøges, om der må 
opsættes mål med net i stedet for de nuværende mål. Det kan genere for udsynet mod højen for 
nogle. 

Bestyrelsen svarer - Vi skal undersøge, om der skal søges dispensation ved kommunen. 

 

 



 

Forslaget sendes til afstemning 
For: 51  
Imod: 13 
Ikke stemmende: 2 

Forslaget vedtages med stort flertal. 

 

b) Der opsættes 1 stk. Multibane, Fodbold, Håndbold, Tennis, Basket, leg mm. Der søges evt. om 
fonde, eller der startes opsparing via kontingentet over 4 år. Det vil være en stigning på 250 kr. 
pr. husstand, som øremærkes til formålet, så der om 4 år vil være 466.000,-. Hvis det vedtages 
bortfalder forslag a) 
Pris: fra 450.000 kr. V/Jesper Peulicke Nøddevej 11 

Christian, Irisvej 1- Som udgangspunkt godt forslag, Der gøres opmærksom på, at der er åbnet 
op til klubbens faciliteter i weekender, her forefindes en multibane. 

Det er der uenighed om i salen. 

Dette er i mellemtiden undersøgt af bestyrelsen, og vi kan meddele, at der er adgang, hvis man 
følger hegnet langs naturstien og finder lågen. 

Anne, Druevej 15 - Henstiller til, at det er kommunens opgave at skabe denne form for 
aktiviteter, og der har været et arrangement Visionsdag med opbakning om sportsfaciliteter tæt 
på vores område. Det foreslås derfor, at vi venter og ser, hvad kommunen vil gøre. 

Bøgevej 48 - Det er synd at ødelægge sådan et lille fredet område. En anden ting er, at det vil 
være en stor kontingentstigning. Forsikring, vedligehold mm skal ligeledes tages i betragtning. 

Erik, Druevej 32 - Det er ikke op til grundejerforeningen at sponsorere dette. Samt det er en stor 
kontingentstigning. 

Aage, Druevej 2 - Mener at kommunen ikke kan komme med midlerne. 

Mads, Engvej 76 - Er det tiltænkt, at banen kan bygges et andet sted – eventuelt på engen. 

Christian, Irisvej 1- Det menes, at det er en kommunal opgave – man kunne undersøge at gå 
sammen med andre grundejerforeninger for at se, om vi kunne være sammen om at bygge en 
multibane. 

Uffe Blok - Minder om hærværk af tidligere legeplads på engen. 

Henrik, Irisvej 2 - Skulle man spørge kommunen, inden det sendes til afstemning. 

Tina, Druevej 4 - Stuehøj ses som et grønt åndehul – det ville være ærgerligt at ødelægge dette.  

Poul Erik, Engvej 28 - Ønsker Jesper at trække forslaget tilbage? – svaret er nej. 

Bestyrelsen svarer - Mht. at bruge engen, er det ikke en del af vores område, så det er stort set 
en umulig opgave. Stuehøj ejes af grundejerforeningen, så det er eneste mulighed. 
I forbindelse med fitnessparken blev der givet fonde til denne.  
En multibane inden for 100 m fra Stuehøj kræver en dispensation. 



 

Omkring kontingentstigning - efter 4 års kontingentstigning vil der være en opsparing – 
hvorefter kontingentet vil falde igen. 

Brian, Druevej 36 - Dejligt forslag – der bør gives bemyndigelse til, at bestyrelsen kan undersøge 
mulighederne. 
Alice, Engvej 62 – Dejligt forslag – men der er tvivl om, hvad forslaget konkret går ud på. 

Carl, Hasselvej 10 – Hvorfor bruger man ikke bare Toftehøjskolen? 

Christian, Irisvej 1 – Bør det undersøges, om kommunen kan være med til at betale og 
vedligeholde. 

Forslaget der stemmes om ved Jesper: 
Skal forslaget godkendes eller nedstemmes. 

Hasselvej 21: Hvis det godkendes og forslaget ikke godkendes, kan man så stille forslag om at 
trække arbejdet med multibanen tilbage? 

Bestyrelsen svarer - Ja. 

Forslaget sendes til afstemning 
For: 18 
Imod: 44 
Ikke stemmende: 4 

Forslaget nedstemmes med stort flertal. 

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget på basis af evt. vedtagende forslag 
Budget 2019 er medsendt i indkaldelsen og gennemgås. 
VI tager tidligere kommentarer til budgettet til efterretning. 
Engvej 28 - Spørger ind til lys på fitnessparken? 
Bestyrelsen informerer om, at der er hensat penge under punktet vedligeholdelse og fornyelse. 

Druevej 2 - Har man overvejet at henstille revisionsposten til en grundejer i foreningen? 

Bestyrelsen svarer - Revisoren fremsatte, at vi kunne have udvidet gennemgang – det viste sig at en 
udvidet gennemgang koster 2500 kr. mindre, men udover dette skal der en godkendelse fra banken, og 
det dokument koster 1000 - 1500 kr., så der ikke er meget at spare. 

Budget godkendes ved klapsalver. 

8. Fastsættelse af kontingent jf. vedtægternes § 7.  
Bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent for 2019 på kr. 400 kr.  
Vedtaget ved klapsalver. 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

a) Valg af formand  

Formand, Lasse Eierdal, Bøgevej 32 (modtager genvalg) 

Lasse vælges 



 

b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsesmedlem, Thor Daniel Hammer, Lindevej 4 (modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsen foreslår Louise Bidstrup, Ahornvej 13 

Louise vælges som bestyrelsesmedlem 

c) Valg af 2 suppleanter 

d) Suppleant 1: Louise Bidstrup, Ahornvej 13 (stiller op til bestyrelsen) 
Bestyrelsen foreslår Thor Daniel Hammer, Lindevej 4 
Suppleant 2: Ida Frid Grumstrup, Egevej 4 (modtager genvalg) 

Thor og ida vælges begge til suppleanter 

10. Valg af bilagskontrollant og registreret revisor 

Bestyrelsen foreslår bilagskontrollant Niki Vesterlund Nielsen og registreret revisor Bodil Bagh (modtager 
begge genvalg). 

Begge vælges 

Bodil Bagh har i mellemtiden videregivet sine aktiviteter til revisorfirmaet Anemone Revision Aps, der på 
generalforsamlingen vælges som revisionsfirma. 

11. Eventuelt 

Hanne, Druevej 15 - Vi skal overveje, hvornår der afholdes generalforsamling. Det er ikke optimalt at 
afholde generalforsamling på en dag som denne, hvor flere familier har traditioner for at være hjemme med 
familien. 

Christian, Irisvej 1 – Den nye asfalt bliver meget glat – er det bestyrelsen, som skal kontakte kommunen? 

Hanne, Druevej 15 – Vil gerne tage Christians bekymring med i bekymringsudvalget i Egedal kommune. 

Hasselvej 21 - Der skal sørges for, at der ikke ligges samme glatte asfalt på. 

Engvej 62 – Mht. engen – det er svært at komme frem til stisystemet bag klubben. Især mellem Engvej og 
stien bag klubben, da der ikke er nogen decideret sti. Kan vi i det hele taget arbejde videre med kommunen 
ang. flere rekreative områder.  

Bestyrelsen svarer - Der er arbejdet sammen med kommunen – de har nævnt, at der ikke er flere penge i 
kommunen til dette projekt, men de har tidligere talt om at etablere en sti fra skoven til Engvej. Vi kunne 
eventuelt tilbyde at bruge de 10.000 kr. fra budget 2018 til en eventuel sti. 

 

TAK FOR I AFTEN.  


