
 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Hvordan gør vi Grundejerforeningen til 

et endnu bedre sted at bo? 
 

Grundejerforeningen Ørnebjerg sørger for meget mere end snerydning. Bestyrelsen 

arbejder også aktivt på at forbedre grønne områder og styrke det sociale bånd mellem 

medlemmerne.  

Det seneste år har vi blandt andet arrangeret 

fastelavnsfest, julepyntskonkurrence, indkøbt 

nyt redskab til fitnessparken og renoveret 

legepladsen.  

Og nu har du muligheden for at få indflydelse 

på foreningens arbejde. 

Først og fremmest kan du møde op på den årlige generalforsamling, hvor vi blandt 

andet skal se på belysning ved fitnessparken og legepladsen. Bagefter skal vi diskutere 

trafikken og hastigheder på Ørnebjergvej. 

Vi skal også vælge en ny formand og et nyt bestyrelsesmedlem, som har lyst til at 

bruge cirka 10 aftener om året på at mødes med resten af bestyrelsen. Hvis det er dig, 

kan du melde dig som kandidat ved generalforsamlingen. 

Det hele foregår 16. maj klokken 19:30 i samlingssalen under Ølstykke Bibliotek og 

plejer at vare omkring to timer. Der vil blive serveret kaffe og kage. 

Dagsorden for generalforsamlingen og formandens beretning fra året der gik er 

vedlagt. 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningens bestyrelse  



 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling tirsdag d. 16. maj 2017 

i samlingssalen under Ølstykke bibliotek 
 

Kl. 19.30: Generalforsamling starter. 

Dagsorden: 
1. Valg af Dirigent. 

 

2. Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående generalforsamling 

Referatet blev omdelt i 2016 og ligger på hjemmesiden. 

 

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

Skriftlig beretning er medsendt indkaldelsen. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet for 2016 er medsendt indkaldelsen 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

a) Der opsættes belysning ved Stuehøj-fitnesspark og ved legepladsen (se bilag 1) 

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

c) Vedtægtsændring i forhold til bestyrelsens sammensætning §8 (se bilag 3) 

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

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

 

6. Forslag og emner til fremlæggelse fra medlemmer 

Debat vedr. trafikken på Ørnebjergvej, Kim Pedersen Thujavej 8 

 

____________________________KORT PAUSE 10 min___________________________________ 

 

7. 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,-  

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

a) Valg af formand 

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

 

b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

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

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

 

c) Valg af 2 suppleanter 

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

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

 

9. Valg af bilagskontrollant og registreret revisor 

Bestyrelsen foreslår bilagskontrollant Niki Vesterlund Nielsen og registreret revisor Bodil Bagh (modtager 

begge genvalg). 

 

10. Eventuelt 



Bestyrelsens årsberetning for Grundejerforeningen Ørnebjerg til 

generalforsamlingen 16. maj 2017 

 
Året 2016-2017 blev en hektisk start for bestyrelsen da vi kort efter generalforsamlingen trods valg af ny 

kasserer måtte finde en ny mand til posten da ellers valgte kasserer måtte sige fra. Men heldigvis havde en 

anden grundejer meldt sig under fanen og kunne efter ekstraordinær generalforsamling kalde sig kasserer for 

Grundejerforeningen Ørnebjerg. Bestyrelsen byder Mads Rasmussen velkommen og ser frem til et godt 

samarbejde. Tidligere kasserer Kasper Rubin fortsatte sin gerning indtil 31/12-2016 og har været en stor 

hjælp i overdragelsen af kasserer posten. Overdragelsen er i skrivende stund næsten fuldført. Bestyrelsen 

kunne nu med fuld kraft tage hul på de opgaver der lå og ventede 

Bestyrelsen 

Formand Lasse Eierdal samt bestyrelses næstformand Ole Reitzel vælger at trække sig fra posten for at give 

plads til nye friske kræfter. Begge har siddet i bestyrelsen i mere end 7 år. Det er derfor vigtigt at der til 

generalforsamlingen dukker nogen op som kunne tænke sig at prøve kræfter med de udfordringer der er i det 

daglige, skønt det ikke er en voldsom arbejdsbyrde. I forbindelse med overdragelse af posterne vil 

nuværende formand naturligvis sammen med bestyrelsen hjælpe med at komme godt i gang og foretage de 

nødvendige ændringer i en overdragelse. Bare på de 7 år er der sket meget specielt på det elektroniske 

område og måden Grundejerforeningen er registreret på. Vi har styr på alle disse ting og det er skrevet ned 

og gemt et sikkert sted. 

Stuehøj Fitnesspark 

Fitnessparken skulle have et nyt redskab. Byggetilladelse og dispensation stod for udløb i slutningen af marts 

2017, så vi havde travlt med at få redskabet bestilt under tilladelserne. Vores tidligere leverandør havde i 

mellemtiden ladet netop de redskaber udgå, så vi skulle lede efter en ny leverandør af det ønskede redskab. 

Valget faldt på MaxPlay der støbte til opsætning d. 21/3-2017 og kort efter blev redskabet sat op, så vi nu har 

6 redskaber i fitnessparken. Vi håber at det bliver et godt tiltag for dem der benytter sig af Stuehøj 

Fitnesspark. Som det fremgik af sidste års referat vedtog vi opsætning af belysning ved hjælp af solceller, 

forslaget mødte dog lidt modstand, måske fordi der var tale om lidt for voldsom belysning. Vi har derfor 

taget hul på at finde andre alternativer der giver en mere dæmpet belysning, desuden er der fra flere 

grundejere ytret ønske om samtidig at få en tilsvarende belysning omkring legepladsen, derfor er det med 

som en del af bestyrelsens forslag. Vi regner med at kunne fremvise et tilbud på generalforsamlingen hvis 

det kan nås. 

Legepladsen på Stuehøj 

Vedligeholdelsen af legepladsen er et løbende projekt. Vi er derfor glade for henvendelser fra jer der benytter 

legepladsen sammen med jeres børn, fortsæt med at ringe eller skrive til os hvis I ser noget. Egenkontrol er 

faktisk en stor del af vedligeholdelsen. Der er hele tiden noget der skal ordnes eller repareres også fordi den 

bliver brugt så flittigt.  

 

 

 

 

 

 



Vedligeholdelsen af Stuehøj 

Vi har skrevet under på en 2 årig kontrakt med Lidman Haver, der foretager beskæring, græsslåning og andet 

forfaldent arbejde på Stuehøj park. Et samarbejde som vi er meget glade for. De høje træer der omkredser 

Stuehøj park er voldsomt plaget af råger, der bygger reder, larmer og generelt generer specielt de 

omkringliggende boliger men også andre småfugle og planter i området. vi har derfor nu skabt kontakt til 

Egedal jægerkorps som vil hjælpe os af med det vi først troede var krager. Vi hentede tilladelse til regulering 

af krager hos Naturstyrelsen, men den kunne desværre ikke bruges til noget, da det jo var råger. Råger 

reguleres tidligere på året, så vi må desværre væbne os med tålmodighed. Dog må ungfuglene reguleres lige 

inden de er flyveklare, så det vil vi søge om tilladelse til og så må vi vente på at der igen må reguleres i 

voksen bestanden.  

 

Ørnebjergvej 

Nu har vejen været renoveret i lidt mere end et år og vi er alle blevet vandt til at der er bump, men vi hører 

desværre at der af nogle køres alt for stærkt alligevel, skidt for bilen når den møder bumpene men også 

dårligt for især de bløde trafikanter og ikke mindst skolebørn der føler sig usikre når de skal krydse 

Ørnebjergvej for at komme i eller hjem fra skole. Dette har været taget op i skolebestyrelsen på 

Maglehøjskolen, der har ytret sig over for kommunen. I de oprindelige planer var det også meningen at der 

skulle etableres 2 fodgængerfelter men disse har kommunen undladt at opføre. Vi ved ikke hvor langt man er 

i processen med at få dem etableret, men bestyrelsen vil arbejde for at få dem etableret snarest. Vi vil 

henstille til at man i hele vores område overholder 40km zonen, også når man kører ind i de 2 andre 

grundejerforeninger der støder op til vores. Zonen starter faktisk helt nede ved Kamstensvej og dækker hele 

Udlejre området og op til rundkørslen på Ørnebjergvej. 

Fastelavn 2017 

Vi havde et kæmpe arrangement i år og der kommer flere og flere børn hvert år i takt med at der sælges 

boliger til nye børnefamilier. Således kom vi op på 135 børn og mindst dobbelt så mange voksne. Et skud vil 

være at der i alt var tæt ved 450 til årets fastelavnsfest i Maglehøj hallen. Børn i flotte og kreative kostumer 

og godt humør kom til en hyggelig formiddag med alt hvad der dertil hører. Med undtagelse af 

fastelavnsboller til alle fik vi Rema 1000 til at sponsorere slikposer til børnene, kaffe, the, juice og sodavand 

til alle og der skal lyde stor tak for det til uddeleren som jo også bor i vores forening. Tiderne hvor vi kunne 

være i samlingssalen under biblioteket er forbi hvis boomet fortsætter. Dejligt at så mange støtter op om det. 

Snerydningen 

Snerydningen har været minimal, der har været ryddet sne 3-4 gange og der har ikke været voldsomt snefald 

som vi ellers tidligere har været udsat for. Der har til gengæld været 2-3 gange hvor vi har haft behov for at 

der også blev saltet. Derfor har bestyrelsen fra sneryderen fået tilbud på bestilling af en saltning som en del 

af ordningen. Vi har dog ikke gjort brug af det i denne vinter da vi godt vil informere om det først. 

Bestyrelsen og kun bestyrelsen kan rekvirere en saltning hvis man skønner det nødvendigt. Hvis man følger 

de normale saltnings tidspunkter ville snerydningsbeløbet blive udhulet på 3 måneder, så for at det ikke løber 

løbsk vil det være en tilkalde ordning, men nu har vi muligheden for en rimelig sum, som så dækker de veje 

der ikke er med i kommunens normale saltnings veje.   

 

 



Arbejdet i bestyrelsen 

Der har været nok at se til i år ikke mindst fordi vi blev tvunget ud en ekstraordinær generalforsamling, for at 

få valgt en ny kasserer, herunder overdragelse af den daglige drift. Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder og har 

splittet os op i grupper der arbejder med specifikke opgaver der skal løses og udføres. Således bliver der i 

disse grupper også holdt møder i mellem bestyrelsesmøderne. Vi har igen set på vedtægterne og har fået fat i 

nogle af de problematikker vi møder og har været udsat for. Der kommer hele tiden nye idéer på bordet og vi 

prøver så vidt muligt at gribe dem og udføre det inden for de rammer vi har. Det er helt spændende 

indimellem. 

Økonomien 

Økonomien er sund, vi holder os inden for budgettet. Selv om nogle af posterne er højere end forventet så er 

andre lavere og nogle helt uudnyttet f.eks. belysning på fitnessparken trods vedtagelsen sidste år. Der er ikke 

noget som indikerer at vi behøver at hæve eller sænke kontingentet, formuen stiger langsomt og i et sundt 

tempo. Vi vil gennemgå økonomien mere i detaljer på generalforsamlingen. 

Hjemmesiden - www.gefob.dk  

Der sker ikke så meget på hjemmesiden, man kan finde de nødvendige oplysninger om foreningen og læse 

om vores arrangementer, om tidligere generalforsamlinger, vedtægter, regler og meget mere. Vi har 2 i 

bestyrelsen som vedligeholder og opdaterer siden så den så vidt muligt er opdateret og vi knytter nyheder til 

Facebookgruppen når vi synes det er relevant. 

Facebook 

Grundejerforeningen Ørnebjerg gruppen kan stadig findes på Facebook. Vi har pt 229 brugere/venner/naboer 

i gruppen. Vi havde i slutningen af 2016 et lille ophold i muligheden for at skrive indlæg. Der blev skrevet 

indlæg som påvirkede nogle medlemmer i bestyrelsen og vi havde i bestyrelsen ikke fået afstemt hvordan vi 

skulle forholde os til opslag af forskellig karakter og vi havde ikke besluttet hvordan vi skulle agere. Der 

blev derfor hurtigt etableret et møde hvor vi fik beskrevet formål og regler for såvel bestyrelsen som alle 

brugerne, disse regler kan findes inde på Facebook gruppen. Vi åbnede for indlæg lidt før jul og kan se at 

mange benytter muligheden for at hjælpe hinanden den vej rundt. 

Hjertestarter 

Det lykkedes langt om længe at få hjertestarter nr. 2 op. Den oprindelige plan var at den skulle hænge på El 

huset på Ørnebjergvej over for Hasselvej. Denne bygning var tidligere ejet af Dong Energy der jo hjalp i 

forbindelse med opsætning af den første hjertestarter men et andet elselskab er i mellemtiden blevet ejer af 

bygningen og blev i januar 2016 spurgt om de ville hjælpe. Beskeden var at man ikke havde taget beslutning 

om at hjertestartere var noget man ville have på bygningen. Efter at have ventet i mere end et ½ år på at der 

skulle tages beslutning rykkede vi for et svar, men beskeden var at det havde vi fået at vide at de nok skulle 

tage stilling til. Så efter at have ventet i mere end et år på en afgørelse, der i øvrigt stadig ikke er kommet, 

tog vi kontakt til Klub Ørnebjerg Irisvej 11 og spurgte om vi måtte sætte den op der. Der blev ikke tøvet og 

den 2 februar fik vi hjælp af en meget venlig nabo og grundejer til at sætte den op. Den sidder nu lige til 

venstre for indgangen til klubben. Stor tak til Klub Ørnebjerg og den venlige grundejer. 

 

 

http://www.gefob.dk/


Nabohjælp 

I forbindelse med Facebook gruppen blev vi opmærksomme på at tingene kan gå stærkt når vi står sammen 

og hjælper hinanden. Vi har længe appelleret til at man melder sig ind i det kriminel præventive fællesskab 

Nabohjælp. Man kan både gøre det på deres hjemmeside eller hvis man har en smartphone via appen 

Nabohjælp. Bruger man appen og indstiller radius til max (ca. 2km) dækker man faktisk området rigtig godt 

og vil modtage beskeder fra folk der opdager noget mistænkeligt i området. En af disse beskeder blev delt på 

Facebook og i løbet af 5-10 minutter var der gang i patruljeringer på alle veje og vi der var ude fik hilst på 

hinanden og holdt et skarpt øje med mistænkelige personer. Vi vil derfor prøve at gøre lidt mere med det 

præventive ved at hænge nabohjælp skilte op. En grundejer fra Ahornvej har sågar søgt tilladelse til at hænge 

skilt op på vejskiltet og har fået tilladelse til det af kommunen hvis Grundejerforeningen vil tillade det og det 

vil vi jo godt, men et skilt kan jo ikke gøre det, så vi har talt om at købe 8-10 skilte og sætte op på strategiske 

steder. 

 

 

Vel mødt på generalforsamlingen 16. maj 2017.  

Bestyrelsen 









Budget 2017

Budgetår 2016 2017 2018
Kontingent 400 kr 400 kr 400 kr

Indtægter

Kontingent 186.000 186.000 186.000

Udgifter

Faste udgifter

Bestyrelsesmøder 3.000 3.000 3.000

Fastelavn 5.000 5.000 5.000

Forsikring 2.500 2.500 2.500

Gaver 1.500 1.500 1.500

Gebyr til bank 1.000 1.000 1.000

Generalforsamling 10.000 10.000 10.000

Kontordrift og Internet 1.500 2.000 2.000

Middag for bestyrelsen 10.000 10.000 10.000

PBS / Nets 6.000 6.000 6.000

Revision 7.500 7.500 7.500

Sommersjov 2.000 2.000 2.000

Delsum 50.000 50.500 50.500

Variable udgifter

Snerydning 20.000 20.000 20.000

Stuehøj Gartner 70.000 70.000 75.000

Stuehøj Legeplads 10.000 20.000 15.000

Vedligeholdelse 5.000 5.000 10.000

Delsum 105.000 115.000 120.000

Interesse pulje

Hjertestarter 28.000 0 0

Fitness redskaber 25.000 0 0

Områdebelysning 35.000 15.000 0

Delsum 88.000 15.000 0

Udgifter sum 243.000 180.500 170.500

Resultat -57.000 5.500 15.500

Formue 205.000 210.500 226.000

Det er teksten med fed der er det aktuelle budget der skal godkendes.

Regnskabet 2016 endte ikke med et minus på 57.000 som planlagt , da opsætningen 

af lys og et ekstra fitnessredskab ikke blev gennemført i kalenderåret 2016. Vi har 

derfor valgt ikke at viderføre beløbene til budget 2017 jfr. beslutning fremlagt på 

generalforsamling 2016. 

Budget 2017

Budget side 1 af 1



Bilag 1 

Side 1 af 1 
 

 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Bestyrelsens forslag vedr. belysning: 

 

 
Der opsættes belysning ved Stuehøj-fitnesspark og ved legepladsen: 

 

Sidste år fik vi tilladelse til at arbejde videre med belysning til fitness parken, men der er flere 

der har ytret ønske om også at få belysning på legepladsen. Vi præsenterer et forslag på 

generalforsamlingen eller arbejder videre med det i den kommende periode. Læs mere i 

beretningen. 



Bilag 2 

Side 1 af 1 
 

 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 2: 

 

 
Eksisterende tekst: 

§ 2 Formål 

Grundejerforeningen har til formål i overensstemmelse med gældende servitutter at varetage 

medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder forestå anlæg, administration og 

vedligeholdelse af fællesarealer samt renholdelse af anlæg og fællesarealer i det omfang denne 

administration ikke overtages af det offentlige. 

 

Forslag til ændret tekst: 

§ 2 Formål 

Grundejerforeningen har til formål i overensstemmelse med gældende servitutter at varetage 

medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder forestå anlæg, administration og 

vedligeholdelse af fællesarealer samt renholdelse af anlæg og fællesarealer i det omfang denne 

administration ikke overtages af det offentlige. 

Derudover har grundejerforeningen til formål at øge den sociale trivsel blandt foreningens 

medlemmer ved bl.a. at arrangere fælles aktiviteter og lave andre tiltag, der er til glæde for 

medlemmerne. 

 



Bilag 3 

Side 1 af 2 
 

 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 8: 
 

 

Eksisterende tekst: 

§ 8 Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

Formanden vælges i ulige år og kassereren vælges i lige år. 

De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. 

Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter. 

Suppleanterne vælges for et år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted. 

 

Alle de valgte bestyrelsesmedlemmer skal have folkeregisteradresse i grundejerforeningens 

område. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at træde ud af bestyrelsen, fraflytter grundejerforeningen, 

bliver umyndiggjort eller mister rådelighed over sit bo, skal bestyrelsen ved selvvalg, 

gældende til næste generalforsamling, supplere sig med en suppleant. 

Dersom formanden eller kassereren udtræder af foreningen grundet tilsvarende 

omstændigheder, skal dennes afløser vælges blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer, som 

dermed overtager postens valgperiode. Dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen 

foranledige indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er 

tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil 

førstkommende generalforsamling. 

  



Bilag 3 

Side 2 af 2 
 

Forslag 1 til ændret tekst: 

§ 8 Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

Formanden vælges i ulige år og kassereren vælges i lige år. 

De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. 

Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter. 

Suppleanterne vælges for et år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted. 

Der kan til bestyrelsen kun vælges én person fra samme parcel. 

Alle de valgte bestyrelsesmedlemmer skal have folkeregisteradresse i grundejerforeningens 

område. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at træde ud af bestyrelsen, fraflytter grundejerforeningen, 

bliver umyndiggjort eller mister rådelighed over sit bo, skal bestyrelsen ved selvvalg, 

gældende til næste generalforsamling, supplere sig med en suppleant. 

Dersom formanden eller kassereren udtræder af foreningen grundet tilsvarende 

omstændigheder, skal dennes afløser vælges blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer, som 

dermed overtager postens valgperiode. Dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen 

foranledige indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er 

tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil 

førstkommende generalforsamling. 

 

Forslag 2 til ændret tekst: 

§ 8 Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

Formanden vælges i ulige år og kassereren vælges i lige år. 

De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. 

Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter. 

Suppleanterne vælges for et år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted. 

Der kan til bestyrelsen maksimalt vælges to personer fra samme parcel. 

Alle de valgte bestyrelsesmedlemmer skal have folkeregisteradresse i grundejerforeningens 

område. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at træde ud af bestyrelsen, fraflytter grundejerforeningen, 

bliver umyndiggjort eller mister rådelighed over sit bo, skal bestyrelsen ved selvvalg, 

gældende til næste generalforsamling, supplere sig med en suppleant. 

Dersom formanden eller kassereren udtræder af foreningen grundet tilsvarende 

omstændigheder, skal dennes afløser vælges blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer, som 

dermed overtager postens valgperiode. Dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen 

foranledige indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er 

tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil 

førstkommende generalforsamling. 



Bilag 4 

Side 1 af 1 
 

 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 14: 
 

 

Eksisterende tekst: 

§ 14 Dagsorden generalforsamling 

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

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

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

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

6. Forslag og emner til fremlæggelse fra medlemmerne. 

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

følgende kontingentjustering. 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

a. Valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år). 

b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

c. Valg af 2 suppleanter. 

9. Valg af bilagskontrollant og registreret revisor. 

10. Eventuelt. 

 

Forslag til ændret tekst: 

§ 14 Dagsorden generalforsamling 

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

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

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

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

6. Forslag og emner til fremlæggelse fra medlemmerne. 

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

8. Fastsættelse af kontingent jf. vedtægternes § 7. 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

a. Valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år). 

b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

c. Valg af 2 suppleanter. 

10. Valg af bilagskontrollant og registreret revisor. 

11. Eventuelt. 

 



Bilag 5 

Side 1 af 3 
 

 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §§ 15, 16, 17 og 18: 
 

 

Eksisterende tekst: 

§ 15 Afstemninger ved generalforsamlingen 

Hver parcel giver én stemme. Dog har ejere af flere parceller højst 2 stemmer. 

Det er tilladt at lade sig repræsentere med behørig skriftlig fuldmagt, dog således at 

fuldmagtshaver højst kan repræsentere sig selv og 4 fuldmagter. 

Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, hvis halvdelen af 

bestyrelsen eller halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver dette. 

Alle valg og beslutninger afgøres ved simpelt flertal. 

Til vedtægtsændringer kræves, at ændringsforslaget fremsendes sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan uden hensyn til antal fremmødte, tage gyldig 

beslutning, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke stemmer regnes for ikke 

afgivne. 

Såfremt et medlem har restance til grundejerforeningen bortfalder stemmeretten. 

 

Forslag til ændret tekst: 

§ 15 Afstemninger ved generalforsamlingen 

Hver parcel har én stemme. Dog har ejere af flere parceller højst 2 stemmer. 

Det er tilladt at lade sig repræsentere med behørig skriftlig fuldmagt, dog således at 

fuldmagtshaver højst kan repræsentere sig selv og 4 fuldmagter. 

Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, hvis halvdelen af 

bestyrelsen eller halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver dette. 

Alle valg og beslutninger afgøres ved simpelt flertal. 

Til vedtægtsændringer kræves, at ændringsforslaget fremsendes sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan uden hensyn til antal fremmødte tage gyldig 

beslutning, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke stemmer regnes for ikke 

afgivne. 

Såfremt et medlem har restance til grundejerforeningen bortfalder stemmeretten. 

  



Bilag 5 

Side 2 af 3 
 

Eksisterende tekst: 

§ 16 Referat af generalforsamling 

Det påhviler bestyrelsen at tage referat af generalforsamling, hvor vedtagene beslutninger og 

behandlede sager fremgår. 

Referatet skal omdeles til alle parceller seneste 3 måneder efter generalforsamlingen. 

Indsigelser til referatet skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger efter omdeling. 

Bestyrelsen beslutter om en indsigelse berettiger revideret referat. 

 

Forslag til ændret tekst: 

§ 16 Referat af generalforsamling 

Det påhviler bestyrelsen at tage referat af generalforsamlingen, hvor vedtagne beslutninger og 

behandlede sager fremgår. 

Referatet skal omdeles til alle parceller seneste 3 måneder efter generalforsamlingen og vil 

samtidig blive offentliggjort på grundejerforeningens hjemmeside. Indsigelser til referatet skal 

fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger efter omdeling. Bestyrelsen beslutter om en 

indsigelse berettiger til et revideret referat. 

 

 

Eksisterende tekst: 

§ 17 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det 

formålstjenstligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer 

fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske 

med samme varsel og på sammen måde som den ordinære generalforsamling, med angivelse af 

de til forhandling fastsatte emner. 

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmer skal 

medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner, der ønskes 

behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser 

til den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Forslag til ændret tekst: 

§ 17 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, 

eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske 

herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på 

sammen måde som den ordinære generalforsamling, med angivelse af de emner der ønskes 

behandlet. 

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmer skal 

medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner, der ønskes 

behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse 

til den ekstraordinære generalforsamling. 

  



Bilag 5 

Side 3 af 3 
 

 

Eksisterende tekst: 

§ 18 Trufne beslutninger 

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt 

beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er 

gældende for medlemmer, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel 

indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og 

medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse forligger, pligtige at opfylde de i henhold til 

beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen, 

uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskridt til 

forpligtelsens opfyldelse. 

 

Forslag til ændret tekst: 

§ 18 Trufne beslutninger 

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt 

beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er 

gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel 

indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og 

medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de pålagte 

pligter i henhold til de trufne beslutninger – det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom 

foreningen, uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskridt til 

forpligtelsens opfyldelse. 
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