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 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling torsdag d. 8. maj. 2014 

i samlingssalen under Ølstykke bibliotek 
 

Kl. 19.00: Demonstration af AED Plus hjertestarter. 

Kl. 19.30: Generalforsamling starter. 

Dagsorden: 
1. Valg af Dirigent. 

 

2. Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående generalforsamling 
Referatet blev omdelt i 2013 og ligger på hjemmesiden. Der er ikke modtaget rettelser. 

 

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 2013 fremlægges. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 
Der er i år ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

6. Forslag fra medlemmer 

1) Oprettelse af gruppe på Facebook hvor medlemmer kan diskutere stort og småt. 

Forslagsstiller: Rasmussen, Hasselvej 10 (se bilag 1, forslag 1) 

2) Evt. overskud på snerydningskontoen skal resultere i lavere kontingent det efterfølgende år. 

Forslagsstiller: Rasmussen, Hasselvej 10 (se bilag 1, forslag 2) 

3) Bestyrelsen skal fralægge sig ansvaret for afholdelse af sociale arrangementer, som fastelavnsfesten og lignende, der 

opfordres i stedet til dannelse af en uafhængig af grundejerforeningen social forening. 

Forslagsstiller: Rasmussen, Hasselvej 10 (se bilag 1, forslag 3) 

4) Vedtægtsændring af § 15 (Afstemning ved generalforsamlingen). 

Forslagsstiller: Rasmussen, Hasselvej 10 (se bilag 1, forslag 4) 

 

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

Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fastholdes på kr. 500,- for 2014. 

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Formand, Lasse Eierdal, Bøgevej 32 og bestyrelsesmedlem Ole Reitzel, Tværvej 5 er ikke på valg. 

Næstformand Niki Vesterlund ønsker ikke at fortsætte.  

a) Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlem  

Som kasserer foreslår bestyrelsen Kasper Rubin, Agavevej 6 (modtager genvalg) 

Som bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Christian Felter, Kastanievej 12 (modtager genvalg) 

Som bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Lindamilena Madsen, Cedervej 13 (suppleant) 

b) Valg af 2 suppleanter 

Suppleant Tine Lindholm ønsker ikke genvalg. Der skal derfor vælges 2 nye suppleanter. 

 

9. Valg af bilagskonsulent og en registreret revisor 
Bestyrelsen foreslår bilagskonsulent Ann-Mai Hansen og registreret revisor Bodil Bagh (modtager begge genvalg). 

 

10. Oplæg fra medlemmer 

a) Anvendelse af brændeovne i vores område 

Christian Jakobsen, Hasselvej 20, giver et oplæg vedrørende brugen af og effekten af brændeovne i 

grundejerforenings område. 

b) Lov om mark- og vejfred 

Rasmussen, Hasselvej 10, giver et oplæg vedrørende Lov om mark- og vejfred. 

 

11. Eventuelt 
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Bestyrelsens beretning 
 

Det har været et travlt år for bestyrelsen siden generalforsamlingen 2013. Særligt kan nævnes arbejdet med 

etablering af Stuehøj Fitnesspark. Mere om det senere i beretningen: 

 

Legepladsen på Stuehøj 

Sidste år blev legepladsen vedligeholdt og renoveret efter alle kunstens regler og alligevel ikke. Efter 

gennemgang og eftersyn på legepladsen kunne bestyrelsen konstatere at vedligeholdelsen slet ikke levede op 

til den kvalitet, som der var lovet i kontrakten i forhold de krav og standarder der findes i dag for 

legepladser. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at vi ikke længere vil gøre brug af 

vedligeholdelseskontrakten med Dica. Planen er at der i den kommende bestyrelsesperiode etableres et 

samarbejde med kommunens legepladsinspektør, der kan påpege fejl og mangler ved legepladsen jf. loven, 

samt derudover løbende at udføre egenkontrol af legepladsens tilstand. Der vil så blive etableret kontakt til 

en lokal tømrer, som så skal stå for vedligeholdelsen. 

 

Fastelavn 2014 

I år fik vi besøg af nøjagtigt 100 børn som med deres forældre eller bedsteforældre slog katten af tønden. Vi 

fik fundet vores kattekonger og dronninger og de bedste udklædte i de 3 aldersgrupper. Efter 

tøndeslagningen var der fastelavnsboller, guf, juice eller sodavand til børnene. Vi vil i bestyrelsen gerne slå 

et ekstra slag for at dette hyggelige og traditionsbundne sociale arrangement kan bibeholdes. Som bestyrelse 

har vi her også mulighed for at møde nogle af de grundejere som vi ellers ikke ser på generalforsamlingen.  

 

www.gefob.dk 

På vores hjemmeside www.gefob.dk kan man altid finde vedtægter, regnskaber, referater fra tidligere 

generalforsamlinger og arrangementer mm. Vi lægger løbende nye ting på og udvikler sitet. I år har vi 

punkter vedr. snerydning, parkering og den kommende Stuehøj Fitnesspark. (Hvad med hjertestarteren?) 

 

Arbejdet i bestyrelsen 

Dette år har budt på mange arbejdsopgaver af forskellig karakter. I slutningen af 2013 udsendte kommunen 

et brev vedr. fordele omkring det at have en digital postkasse tilknyttet til foreningen, da man fra januar 

2014 fremover vil sende alt post elektronisk via digital postkasse til foreninger (herunder 

grundejerforeninger). For at få digital postkasseskulle man have et CVR. nr. Dette har foreningen nu fået og 

der er etableret en digital postkasse, som kontrolleres af bestyrelsens formand og kasserer. Der er naturligvis 

blevet arbejdet med mange flere ting, hvilket også fremgår af de kommende afsnit.  

 

Økonomien 

Økonomien har det stadig godt. Vi har på kun et år mere end fordoblet foreningens formue og har 

præsenteret et overskud for 2013 på ca. 88.000 kr. Dette skyldes primært at der i 2013 var sat penge af til 

etablering af Stuehøj Fitnesspark. Fitnessparken er dog ikke blevet etableret endnu, mere om det senere. I 

2014 forventer vi derfor et underskud, da nogle af de afsatte penge fra 2013 forventes at blive brugt til 

Fitnessparken og andre vedligeholdelsesmæssige ting.  

 

Trafik og skiltning 

Vi må i år, trods henvendelser til selveste borgmesteren, Willy Eliasen, konstatere at trafikplanen fra 2011, 

som skulle være med til at øge trygheden for borgerne, der færdes i trafikken i Egedal kommune, kun skrider 

meget langsomt fremad. En grundejer har henvendt sig vedr. chikanerne på Ørnebjergvej, der bliver 

reduceret for hver gang at standerne bliver påkørt. Dette er et meget tydeligt tegn på at udgifterne til 

reetablering holdes på et minimum fra kommunens side. Vi har fra bestyrelsens side flere gange opfordret 

kommunen til at drøfte nogle midlertidige forslag til forbedringer af sikkerheden på Ørnebjergvej og der har 

været meget korrespondance med kommunen på dette plan, indtil man fra kommunens side helt lukkede 

sagen over for grundejerforeningen. Dette har vi dog ikke tænkt os at acceptere. Vi vil i næste periode derfor 

genoptage arbejdet med at presse kommunen til at fremme trafiksikkerheden på Ørnebjergvej, og om 

nødvendigt gå til pressen for at starte en debat vedr. den manglende trafiksikkerhed på Ørnebjergvej. 

http://www.gefob.dk/


4 

 

 

Vedligeholdelsen af Stuehøj 

Det har vist sig at vi har fået en god samarbejdspartner i Lidman Haver med hensyn til vedligeholdelse af 

arealet Stuehøj. Arbejdet er udført fuldt tilfredsstillende, og lever helt op til bestyrelsen forventninger, og 

samtidig er omkostningerne reduceret væsentligt. Vi lader Lidman Haver fortsætte arbejdet i 2014, og 

revurderer om vi skal starte en ny udbudsrunde for 2015 i den næste bestyrelsesperiode. Flere gartnerfirmaer 

har i årets løb henvendt sig igen, men da vi har været tilfredse med arbejdet, så vi ingen grund til at skifte 

gartner allerede nu. 

 

Snerydningen 

I denne periode har snerydningen igen været minimal. Vi har undersøgt markedet for udbydere på opgaven 

og må konstatere, at vi prismæssigt har en rigtig god aftale. Der har ikke været nogen som kunne lave den 

samme opgave for os til en billigere pris. Der har været enkelte klager i 2013, fordi der blev fejet lige efter at 

nogle allerede havde ordnet deres fortov, og som så måtte starte forfra igen. Dette er desværre meget svært 

helt at undgå. I aftalen står der, at der køres ved snefald mellem 3 og 5 cm. Og ved snefaldets ophør. Men 

der skal jo ordnes fortov jf. kommunens regler. 

 

Etablering af Stuehøj Fitnesspark 

Umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen 2013, gik bestyrelsen i gang med arbejdet for at 

etablere Fitnessparken. Vi blev enige om at vi ville forsøge at skaffe fonde til etablering af redskaberne, som 

blev vist frem på generalforsamlingen 2013. Dette betød at projektet skulle nøje beskrives til mindste 

detalje. Der er blevet søgt fonde ved Egedal kommunes Natur- og Miljøpulje (kr. 15.000,-), Nordea-fonden 

(kr. 30.000,-) og Tryg-fonden (kr. 40.000,-). Allerede i december 2013 tildelte Natur- og Miljøpuljen en 

støtte på kr. 15.000,- dog med en kravspecifikation som bl.a. betød at der skulle søges om dispensation, da 

Fitnessparken ligger inden for en radius af 100 meter fra gravhøjen, der jo er fredet. Dispensationen blev 

givet til os den 10. februar 2014 efter at have været 4 uger på kommunens hjemmeside uden at der havde 

været klager vedr. afgørelsen. I slutningen af februar tildelte Nordea-fonden kr. 30.000,- til etablering af 

Stuehøj Fitnesspark. Status lige nu er at vi venter på den endelige byggetilladelse. Og vi venter på svar fra 

Tryg-fonden, der har tilkendegivet at svaret vil falde i løbet af juni 2014. Da chancerne for støtte falder hvis 

man vælger at gå i gang med etablering inden afgørelsen, har vi i bestyrelsen besluttet at vi venter til vi har 

hørt fra Tryg-fonden. Når alt er på plads og Stuehøj Fitnesspark er en realitet vil vi invitere til indvielse af 

Fitnessparken, og det forventes at lokalpressen vil være til stede så man ved samme lejlighed kan kreditere 

støttefondene. Vi glæder os meget til denne dag og til at se frugten af det store arbejde der har været 

forudgående for etableringen. 

 

Hjertestarter 

I August 2013 startede en familie, på Druevej en indsamling, for at spare sammen til en hjertestarter, som så 

skulle sættes op på deres eget hus og være tilgængelig for alle der kunne få brug for den. Baggrunden var at 

familien havde læst en del om hjertestop og hjertestartere og hvilken indflydelse disse har for hurtig redning 

af personer med hjertestop. Familien uddelte flyers i hele omegnen, for at finde ud af om der var interesse 

for at anskaffe en fælles hjertestarter. Bestyrelsen blev efter at have set sedlen hurtigt enig om at det var en 

rigtig god idé, som vil kunne være til gavn for alle grundejerne i vores forening. Bestyrelsen meddelte 

familien, at man ville støtte op med resten af beløbet, når indsamlingen var overstået, men så ville vi have 

lov at bestemme placeringen. Det lykkedes familien at indsamle kr. 7.100,-. I marts 2014 satte 

grundejerforeningen derfor en hjertestarter op på transformerstationen på Ørnebjergvej over for Bøgevej. 

Også i dette projekt var der meget arbejde med at få tilladelser fra Dong Energy til opsætning og 

grundejeren skulle også tillade opsætningen. Dong Energy hjalp med montering samt tilslutning til el-

netværket, hvilket medfører at hjertestarteren kan være funktionel selv ved temperaturer helt ned til -20 °C. 

Bestyrelsen har sendt en pressemeddelelse til lokalavisen og hjertestarteren er nu at finde på 

www.hjertestarter.dk og den er tilgængelig for alle der måtte have behov for den i alle døgnets 24 timer. 

Måske kan den være med til at redde menneskeliv. Der er en udgift på ca. kr. 500,- til udskiftning af 

batterier og elektroder hvert 5 år. Såfremt den ikke har været taget i brug. 

http://www.hjertestarter.dk/
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Parkering i området 

Da vi i grundejerforeningen har en del smalle veje, har vi på vores hjemmeside oprettet et punkt med 

forslag, som kan være med til at forbedre færden på vejene. Vi anbefaler derfor at alle så vidt muligt følger 

disse råd. Vi skal gøre opmærksom på at det ikke er et krav, men blot en opfordring. Vi har flere steder set at 

folk parkerer lastbiler i området. Vi skal gøre opmærksom på at dette ikke er tilladt jf. politivedtægterne i 

Egedal kommune. Der findes uden for vores område specielt etablerede parkeringsforhold for lastbiler. 

Disse steder kan man frit parkere sin lastbil uden at bryde loven og uden chikane for sine naboer. Stederne 

kan findes på Egedal kommunes hjemmeside og kan man ikke finde det, er man velkommen til at ringe og 

spørge kommunen, hvor den nærmeste lastbil holdeplads er. 

 

Velmødt på generalforsamlingen 8. maj 2014 

 

Bestyrelsen 
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Bilag 1 

 

Forslag 1:  

Der oprettes en gruppe på Facebook hvor medlemmerne kan tilmelde sig. Dette for at have et sted hvor man 

kan dele stort og småt i grundejerregi, da hjemmesiden er ensidigt for bestyrelsen. 

Forslag 2:  
Eventuelt overskud på snekontoen resulterer i lavere kontingent året efter.  

Forslag 3:  
Da der er tvungent medlemskab af grundejerforeningen og det ikke er alle der er interesserede i en social 

forening, opfordres de interesserede til at oprette en sådan frivillig forening, som så kan varetage 

sommerfest, fastelavnsfest og deslige, hvis dette ønskes, uafhængig af og uden tilskud fra 

grundejerforeningen.  

Forslag 4:  
§ 15 Afstemninger ved generalforsamlingen, ændres til følgende:  

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

Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig fuldmagt, dog således at fuldmagtshaver højst kan 

repræsentere sig selv og 4 fuldmagter.  

Afstemningen sker ved håndsoprækning med stemmekort udleveret efter behørig legitimation. Dog skal 

afstemning ske skriftligt, hvis halvdelen af bestyrelsen eller halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer 

kræver dette.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved et fremmøde på mindst 10 % af foreningens medlemmer.  

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 på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.  

Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. 

Såfremt et medlem har restance til grundejerforeningen bortfalder stemmeretten. 

De foreslåede ændringer i § 15 er fremhævet med fed tekst. 

 

Forslagsstiller: 

Rasmussen 

Hasselvej 10 

3650 Ølstykke 

 

 




