
 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2018 
i Kantinen på Toftehøjskolen, Frederiksborgvej 4 

 
Kl. 19.30: Generalforsamling starter. 

Dagsorden: 
1. Valg af Dirigent. 

 
2. Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående generalforsamling 

Referatet blev omdelt i 2017 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 2017 er medsendt indkaldelsen 
 

5. Forslag fra bestyrelsen 
a) Vedtægtsændring i forhold til formål §2 (se bilag 1) 
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. 
  

6. Forslag og emner til fremlæggelse fra medlemmer 
Der er ikke modtaget nogle forslag fra medlemmer 

 
____________________________KORT PAUSE 10 min___________________________________ 

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

Budget 2018 er medsendt i indkaldelsen  
 

8. Fastsættelse af kontingent jf. vedtægternes § 7.  
Bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent for 2018 på kr. 400,-  
 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 

a) Valg af kasserer  
Kasserer, Mads Rasmussen, Engvej 60 (modtager genvalg) 

 
b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlem, Peter Baerens, Fyrrevej 1 (modtager ikke genvalg) 
bestyrelsen foreslår Kristina Gottschalk, Engvej 22 
 
Bestyrelsesmedlem, Hans Christian Kromann, Hasselvej 21 (modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsen foreslår Allan Slot Engvej 86 
 

c) Valg af 2 suppleanter 
Suppleant 1 Kristina Gottschalk, Engvej 22 (stiller op til bestyrelsen) 
Suppleant 2 Christian Melton Ager, Egevej 19 (aftrådt) (modtager ikke genvalg) 

 
10. Valg af bilagskontrollant og registreret revisor 

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

11. Eventuelt 



Bestyrelsens årsberetning for Grundejerforeningen Ørnebjerg til 
generalforsamlingen 16. maj 2018 

 
Året 2017-2018 har været et lidt stille år i bestyrelsen og alligevel har vi haft et spændende år med nye 
ansigter i bestyrelsen og især med nye tiltag i arrangementer som ikke nødvendigvis har med 
grundejerforeningens virke at gøre udover at skabe sociale relationer. Især kan fremhæves Halloween som 
blev en stor succes trods noget lidt kedeligt vejr. I bund og grund er der styr på de grundlæggende opgaver vi 
har gennem året. Så vi ser frem til et nyt år med nye udfordringer og holder fast i de få traditioner vi har. 
 
   

Bestyrelsen 

Vi har i år haft nogle gode og kreative bestyrelsesmøder og det vælter ud med idéer og nye måder hvorpå vi 
kan bruge foreningens fællesskab. Den største udfordring for os, er at kunne gribe og udføre det. Ikke mindst 
fordi vi hver især presses af familie, arbejde mm. som gør at det frivillige arbejde der ligger i bestyrelsen 
bliver nedprioriteret. Af samme årsag har en suppleant valgt at aftræde før tid, og 2 bestyrelsesmedlemmer 
trækker sig til generalforsamlingen pga. manglende tid og overskud. Det er derfor vigtigt at vi får nogle 
friske nye kræfter ind på posterne så vi kan gennemføre nogle af de ting vi gerne skulle have sat i søen. Til 
næste år ønsker formanden også at træde i baggrunden, så her er muligheden for at blive fortrolig med 
bestyrelsesarbejdet for derefter at have muligheden for at blive valgt til formandsposten. Der er i år 2 
bestyrelsesposter og 2 suppleantposter som skal besættes. Vi glæder os til at se nogle nye ansigter der vil 
give en hånd med. Bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gangen og suppleantposter 1 år ad gangen. Det er 
frivilligt arbejde men som en slags honorar har vi i slutningen af en periode et bestyrelsesarrangement hvor 
vi lærer hinanden at kende sammen med vores samlevere. Det plejer at være rigtig hyggeligt. 

Stuehøj Fitnesspark 

Fitnessparken har det godt og bruges jævnligt. Sidste år vedtog vi på generalforsamlingen at der skulle 
opsættes lys både her og til legepladsen, men det er en af de opgaver som desværre er trukket lidt ud og som 
vi regner med at tage fat på i den kommende periode.  

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. Svævebanen har været taget ned det meste af vinteren, men er nu sat op igen her i 
slutningen af april. Resten af legepladsen trænger også og vi har fået flere opfordringer fra folk der gerne vil 
hjælpe, så det overvejer vi at tage op og gøre til et arrangement. Vi har tidligere haft forsøgt at tegne et 
vedligeholdelsesabonnement men leverandøren levede ikke op til det, så vi må indse at vi selv skal tage 
affære hvis der skal repareres noget. 

 

Vedligeholdelsen af Stuehøj 

Kontrakten med Lidman haver kører et år endnu, men vi regner med at forlænge ved kontraktens udløb. 
Lidman Haver tager sig primært af vegetationen på Stuehøj park. I slutningen af 2017 fik vi ekstraordinært 
fældet ca. 38 træer, store og små. Planen var oprindeligt 5-6 træer årligt, men det fik vi aldrig sat i gang, så 
derfor tog vi et godt indhug nu. Resultatet skulle gerne give lidt sol til haverne ud mod jernbanen. 

 



Fastelavn 2018 

Det traditionsbundne arrangement blev i år holdt i gymnastiksalen og kantinen på Toftehøjskolen og blev 
udvidet så der var 4 aldersgrupper og det fungerede rigtig godt. Der var lidt færre børn i år i forhold til sidste 
år, nok pga. tidspunktet lige før ferien, men vi rundede 110 børn som kom med deres forældre og 
bedsteforældre til en hyggelig formiddag. Igen i år blev vi sponsoreret med fastelavnsboller til alle af Rema 
1000 samt slikposer til børnene, kaffe, the og juice. Der skal lyde stor tak for det til Rema 1000 Ølstykke. 
 
Halloween 2017 

Dette er en af de nye tiltag vi gennemførte i 2017 og som blev en stor succes, med deltagelse fra huse rundt 
omkring i foreningen, Uhyggelige historier, gåder, Lava suppe, udklædte børn og voksne. Og trods et meget 
skidt vejr, blev der ikke holdt tilbage med noget. Fakta i Ølstykke var også med til at sponsorere noget af 
dette, så tak for det. Vi tror på at vi kan gennemføre noget tilsvarende i den kommende periode og vi gør det 
for ganske få midler og en stor frivillig indsats specielt fra kasserer Mads Rasmussen og alle de grundejere 
der støttede op og var med til at gøre det til en ”uhyggelig” aften. 

Snerydningen 

Aftalen kører som den skal, der har været lidt flere snerydninger i år end de foregående år, men det har ikke 
været nødvendigt at gøre brug af saltningsaftalen, da mængderne har været forholdsvis små og da sneen 
forsvandt forholdsvis hurtigt igen. 

Økonomien 

Økonomien er stadig sund, vi gik lidt over budget i år primært pga. træfældning. Der er ikke noget som 
indikerer at vi behøver at hæve eller sænke kontingentet, der er taget meget lidt af formuen men der er ikke 
noget som overrasker os i vores lille regnskab. Revisoren har også på den baggrund foreslået os at vi, i stedet 
for en decideret revision, ændrer til det hun kalder et udvidet regnskab, der har en uændret sikkerhed men en 
lavere omkostning for foreningen, det kræver dog at vi vedtager det på generalforsamlingen samt en lille 
omskrivning i vedtægterne før det kan gøres. Derfor har bestyrelsen også dette med som et forslag i årets 
dagsorden. 

Hjemmesiden - www.gefob.dk  

Vi har ikke opdateret ret meget på hjemmesiden, men det håber vi at komme til i den næste periode så den 
igen kan være up to date.  

Facebook 

Grundejerforeningen Ørnebjerg gruppen kan stadig findes på Facebook. Nu har vi 339 medlemmer imod 229 
brugere/venner/naboer i gruppen sidste år så det er flot og der kommer jævnligt nye til. Vi håber at det 
bidrager til fællesskabet og at det skaber broer mellem naboer og andre i foreningen.  

Hjertestarter 

Vores 2 hjertestartere har det godt, de er placeret på Irisvej 11 og Tusindfrydvej 13. I det forgangne år har 
den på Tusindfrydvej været i brug og batterier og elektroder er blevet skiftet, hvilket der var kort tid til at de 
skulle have været alligevel. Om effekten af brugen får vi desværre ikke noget at vide om, da der er 
tavshedspligt omkring det. Men det skulle glæde bestyrelsen meget hvis vi har gjort en forskel. 

 

http://www.gefob.dk/


Nabohjælp 

Vi har nu sat nogle skilte op, men har stadig nogle liggende, da beslagene er for store. Vi får fat i nogle der 
kan bruges i den kommende periode og så sætter vi de sidste op. Husk at meld dig til på nabohjælp.dk få en 
app på mobilen. 

 

 

Vel mødt på generalforsamlingen 23. maj 2018.  

Bestyrelsen 











Bilag 1 

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. 
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