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 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling onsdag den 6. maj 2015 

i samlingssalen under Ølstykke bibliotek 
 

Kl. 19.00: Hvordan sparer du på energien? Gode råd ved Jan Poulsen, Energi- og klimaarbejder ved

 Egedal Kommune. 

 

Kl. 19.30: Generalforsamlingen starter. 

Dagsorden 
1. Valg af Dirigent. 

 

2. Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående generalforsamling 
 Referatet blev omdelt i 2014 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 2014 er medsendt indkaldelsen. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 
1) Vedtægtsændring til § 8, § 11 og § 14 (se bilag 1). 

2) Der opsættes i 2016 endnu en hjertestarter på transformerbygningen mellem Ørnebjergvej nr. 

79 og nr. 81 over for Hasselvej og Granvej (økonomi se bilag 2). 

 

6. Forslag fra medlemmer 

 Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

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

kontingentjustering 

 Bestyrelsen anbefaler at kontingentet for 2015 sættes ned til kr. 400,-. 

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

a) Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer  

Som formand foreslår bestyrelsen Lasse Eierdal, Bøgevej 32 (modtager genvalg). 

Som bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Ole Reitzel, Tværvej 5 (modtager genvalg). 

Niki Vesterlund Nielsen, Agavevej 1 (modtager ikke genvalg). 

b) Valg af 2 suppleanter 

Suppleant Lindamilena Madsen, Cedervej 13 (modtager ikke genvalg). 

Suppleant Ida Bode, Agavevej10 (modtager ikke genvalg). 

 Kasserer, Kasper Rubin, Agavevej 6 og bestyrelsesmedlem Christian Felter, Kastanievej 12 er ikke 

på valg. 

 

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

begge genvalg). 

 

10. Eventuelt 
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Bestyrelsens årsberetning for Grundejerforeningen Ørnebjerg til 

Generalforsamlingen 6. maj 2015 
 

Året 2014-2015 har været et travlt år for bestyrelsen. Af særlige opgaver kan nævnes indvielse af Stuehøj 

Fitnesspark, Ung-fester på Engen samt sanering/trafiksikring af Ørnebjergvej.  

Stuehøj Fitnesspark 

Fitnessparken blev endelig en realitet, da vi den 9. oktober 2014, efter næsten 3 års arbejde, kunne klippe snoren 

over til Stuehøj Fitnesspark. Det var en lang sej kamp fra idé til slutresultat, med ansøgninger til fonde, ansøgninger 

om byggetilladelse og dispensation og ventetid for afgørelse fra fonde. Vi er dog stolte af resultatet og kan nu tilbyde 

alle i alderen 13+ en god omgang motion på en lidt sjovere måde. Mange børn opfattede i begyndelsen redskaberne 

som en legeplads, og vi vil derfor godt gøre opmærksom på at børn under 13 år ikke bør anvende redskaberne. Dette 

er også anbefalet på redskaberne. 

I forbindelse med byggetilladelsen blev vi pålagt fra kommunen at skulle give Fitnessparken adresse og dermed også 

lovpligtig skiltning. Adressen blev Bøgevej 20 og skiltet blev kort efter indvielsen sat op.  

I byggetilladelse og dispensation har vi tilladelse til at opstille op til 8 redskaber. Vi har i dag 5 redskaber. En 

grundejer har ringet til os, fordi han synes at der mangler et bestemt redskab, før fitnessparken er komplet. Den 

slags information er jo god for bestyrelsen, så vi ved hvad vi skal arbejde med. Vi har dog ikke planer for udvidelse 

lige med det samme, da vi gerne vil se hvor meget den bliver anvendt. 

Endvidere har vi også hørt, at nogle synes der er alt for mørkt i området, for dem som træner om aftenen, specielt i 

vinter perioden. Derfor er vi allerede i gang med at undersøge mulighederne for aftenbelysning i samarbejde med 

kommunen og dennes belysningsnet. Foreløbig ligger der kun en forespørgsel som vi venter svar på. 

Området Engen 

Efter legepladsen på Engen blev nedlagt for nogle år siden troede vi, at vi havde lagt arbejdet med området bag os. 

Men det skulle vise sig at vi ikke helt kunne lægge det bag os. I mange år har området på Engen været anvendt som 

sted for de unge når de ville være sammen med vennerne på de lune sommeraftener. Dette foregik tidligere rimelig 

stilfærdigt. 

I løbet af 2014 steg mængden af unge mennesker. Dette medførte af de unge mennesker gik fra at være en lille 

fredelig gruppe, til at være en støjende og stor gruppe til gene for de grundejere som har hus ud til Engen, samt dem 

der bor langs vejen derned. Vi har hørt om antal på op til 300 unge fra nær og fjern som fester, drikker, hører høj 

musik, laver hærværk og ikke mindst sviner hele området til. 

Bestyrelsen fik mange henvendelser, og allerede i starten af juni var vi første gang i dialog med Egedal Kommune. Vi 

samlede efterfølgende materiale sammen, hørte på klagerne, de forskellige udsagn og fik taget billeder. I et åbent 

brev til Borgmester Willy Eliasen beskrev vi forløbet inklusiv det indsamlede materiale. Kort efter modtog vi besked 

retur fra borgmesteren om at man efterfølgende og henover vinterperioden, vil arbejde på flere tiltag for at undgå 

generne. Der blev oprettet en gruppe bestående af grundejere og folk fra bestyrelserne i de berørte 

grundejerforeninger, herunder Grundejerforeningen Ørnebjerg. Kommunen vil sammenkalde gruppen til et møde i 

foråret. Et af punkterne på mødet forventes at blive kommunens nye ordensregler, der skal gælde for alle parker og 

offentlige områder. Endvidere er der blevet ansat en ung i kommunen til at varetage kommunens og de unges 

ønsker i fremtiden. 

 

Legepladsen på Stuehøj 

I det forgangne år har vi opsagt kontrakten med DICA, som stod for vedligeholdelse på vores altid godt besøgte 

legeplads på Stuehøj. Kontrakten blev allerede sidste år nævnt som værende misligholdt, så den beslutning var ikke 

svær. Vi har taget kontakt til en uvildig legepladsinspektør, som har gennemgået legepladsen fra A-Z. Det delvist 
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overraskende resultat af kontrollen medførte, at vi med baggrund i rapporten har sat renoveringen i udbud, ligesom 

vi gjorde det med gartnerarbejdet på Stuehøj for nogle år tilbage. Udbudsmaterialet er blevet færdigt og er sendt ud 

til forskellige, af bestyrelsen, udvalgte firmaer inden for området. Vi regner med at renoveringen vil tage fart i løbet 

af 2015, da den virkelig trænger til en god omgang for at kunne leve op til gældende sikkerhedskrav. 

Legepladsen har nu fået egen adresse, nemlig Ahornvej 20, og der er blevet sat et fint skilt op.  I tilfælde af uheld 

eller ulykker på legepladsen er det nu lettere at beskrive, hvor man er. 

Vedligeholdelsen af Stuehøj 

Vi fortsætter vores samarbejdet med Lidman Haver, som lever fuldt ud op til vores forventninger. Vi har et godt 

samarbejde med dem og prisen er stadig fornuftig. Vi forventer at skulle fælde nogle træer i området. Vi har allerede 

fældet et stort træ i 2014, men der bliver behov for at få ryddet lidt mere ud i området.  

Rundt omkring i parken er der placeret borde og bænke. Specielt bænkene trænger til nyt træ, og nogle bør helt 

fjernes eller flyttes til en bedre placering. Dette hører ikke under aftalen med Lidman Haver, så vi regner med at 

finde en tømrer til den opgave i 2015. Der er allerede indhentet tilbud. 

Ørnebjergvej 

På sidste generalforsamling kunne vi fortælle at Ørnebjergvej skulle have ny asfalt i slutningen af 2014. Dette kom 

dog ikke til at ske, da vi ved åbningen af Stuehøj Fitnesspark fik lejlighed til at tale med formanden for teknik og 

miljøudvalget i Egedal kommune. Her påpegede vi problemerne på Ørnebjergvej, der er nævnt i 

Trafiksikkerhedsplanen fra 2011. Vi mener det er bedre at slå to fluer med ét smæk, således at trafiksikkerheden 

forbedres i forbindelse med at der lægges ny asfalt. Dette var han lydhør overfor og ville se på om Trafiksikringen af 

Ørnebjergvej på denne baggrund kunne tænkes sammen med asfalteringen.  

Fastelavn 2015 

I år fik vi besøg af over 130 børn hvilket var mere end sidste år. Det gav lidt praktiske udfordringer med slikposer o.l., 

men det skal vel ses som et udtryk for succes. Vi fik fundet vores kattekonger men der gik desværre lidt kludder i 

udvælgelsen af kattedronninger. Der er tryk på når vi er så mange! Til næste år bliver vi nok også nødt til at kigge 

efter et nyt sted at være, da lokalet under biblioteket ikke må rumme så mange som vi var sidst. 

Som sædvanligt var der efter tøndeslagningen fastelavnsboller og guf, samt juice til børnene. Vi skal i bestyrelsen til 

at arbejde med at ændret konceptet lidt, da der var flere voksne der udtrykte ønske om at kunne få kaffe og en 

sodavand mens der blev slået på tønderne. Da vores fastelavnsfest er vores eneste sociale arrangement, vil vi 

arbejde på at fortsætte med denne traditionsbundne begivenhed. 

 

Snerydningen 

Snerydningen har igen været minimal. Prismæssigt har vi stadig en rigtig god aftale trods en lille prisstigning i 2015. I 

aftalen står der, at der køres ved snefald mellem 3 og 5 cm. Og først ved snefaldets ophør. Husk at der skal ordnes 

fortov jf. kommunens regler. 

Arbejdet i bestyrelsen 

Som det fremgår af ovenstående har dette år budt på mange arbejdsopgaver af forskellig karakter for bestyrelsen. 

Specielt har åbningen af Stuehøj Fitnesspark fyldt meget. I løbet af året har vi holdt 7 møder og derudover foregår 

meget af vores kommunikation via e-mail. 

Bestyrelsen har sin egen arbejdsplads på nettet, hvor vi har projekter, idéer og fakta liggende. Vi får måske brug for 

et par nye ansigter i den næste periode, og i den forbindelse skal man ikke holde sig tilbage når der er valg til 

bestyrelsen eller hvis man har lyst til at være suppleant. Suppleanterne er på valg hvert år og vælges kun for et år ad 

gangen. Dette er et godt sted at starte, hvis man ikke tidligere har prøvet bestyrelsesarbejde. Her kan man i 

baggrunden følge lidt med, men også være med til at påvirke de beslutninger der tages.  
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Økonomien 

Økonomien har det godt. Vi kan, trods et budgetteret underskud for 2014, præsentere et overskud for året. Dette 

skyldes primært det milde vejr, der ikke krævede synderligt mange snerydninger, samt de fonde vi fik i forbindelse 

med etablering af Stuehøj Fitnesspark og det store frivillige tilskud fra grundejerne til hjertestarteren. Vi forventer i 

2015 at bruge en del midler på legepladsen og resten af arealet omkring gravhøjen så det fremstår indbydende. 

Hjemmesiden - www.gefob.dk 

På vores hjemmeside www.gefob.dk kan man finde aktuelle vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger og 

regnskaber samt diverse om arrangementer m.m. F. eks. kan brevet som vi sendte til borgmesteren læses her. Vi 

lægger løbende nye ting på og udvikler sitet. Vi modtager gerne idéer til at øge informationsniveauet, send gerne dit 

forslag til bestyrelsen@gefob.dk. Og hvis du kunne tænke dig at hjælpe bestyrelsen med at optimere vores 

hjemmeside, hører vi gerne fra dig. 

Parkering i området 

Vi vil gerne opfordre til at der bliver parkeret hensigtsmæssigt i vores område. Vi har en del smalle veje hvor det 

kræver at man gør sig ekstra umage med at få parkeret pænt.  Hvis man er nødt til at holde på vejen, så parkér 

hensynsfuldt da fortovet mange steder kun er én flise bred og en barnevogn skal kunne komme forbi.  

Hjertestarter 

Husk at vi har en hjertestarter til rådighed i alle døgnets 24 timer 7 dage om ugen. Find den på www.hjertestarter.dk. 

Såfremt der konstateres hærværk på den eller den har været i brug, bedes bestyrelsen kontaktes hurtigst muligt, så 

vi kan få den bragt funktionsduelig igen.  

 

 

Tal pænt til dine naboer 

Vi vil gerne komme med et lille opråb. Vi vil opfordre til at man taler pænt til hinanden og sine naboer. Alt for tit 

hører vi om folk der er blevet talt ned til. Vi hører endda om børn som bliver verbalt overfaldet. Dette er ikke 

rimeligt! Er der uoverensstemmelse mellem dig og din nabo eller genbo, så husk at tale pænt og vær saglig. Vi synes 

at det er vigtigt at nå frem til en løsning som alle parter kan acceptere. Fordi man råber højt har man ikke 

nødvendigvis ret, og det gavner ikke at råbe eller være truende. Husk at vi bor i et samfund af forskellige mennesker 

med forskellige behov som desværre ikke altid passer sammen. Vis hensyn til dine medmennesker og fortæl dem om 

dine bevæggrunde og husk også at lytte til deres. I nogle få tilfælde har vi viderebragt en henvendelse til kommunen, 

men vi opfordrer altid til at de implicerede taler om en løsning. 

Så husk at tale pænt til hinanden også selv om man ikke er enig! 

Vel mødt på generalforsamlingen 6. maj 2014.  

Bestyrelsen 

  

http://www.gefob.dk/
mailto:bestyrelsen@gefob.dk
http://www.hjertestarter.dk/
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Bilag 1 

Forslag til vedtægtsændringer i §§ 8, 11 og 14. 

 
Nuværende § 8: 

§ 8 Bestyrelsens sammensætning 

 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

 Formanden og 2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 

 Kassereren og et menig bestyrelsesmedlem vælges i lige år. 

 Valg gælder for 2 år ad gangen. Bestyrelsen vælger selv 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. 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. 
 

Ny § 8: 

§ 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. 
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Nuværende § 11: 

§ 11 Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to 
bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller 
næstformanden. 
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af 
stemmelighed den afgørende stemme. 
 
Ny § 11: 

§ 11 Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to 
bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller 
næstformanden. Såfremt der kun er tre medlemmer til stede, skal beslutninger træffes med enstemmighed. 
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af 
stemmelighed den afgørende stemme. 
 

Nuværende § 14: 

§ 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 fra medlemmer 
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget på basis af evt. vedtagende forslag og deraf følgende 

kontingentjustering 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

a. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
b. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem (lige år) 
c. Valg af 2 suppleanter 

9. Valg af bilagskonsulent og registreret revisor 
10. Eventuelt 

 
Ny § 14: 

§ 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 
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Bilag 2 

Forslag til opsætning af endnu en hjertestarter. 

 
 
Bestyrelsen foreslår, at der i 2016 opsættes endnu en hjertestarter i grundejerforeningens område. Denne 
gang på transformerbygningen mellem Ørnebjergvej nr. 79 og nr. 81 over for Hasselvej og Granvej. 

 

Udgifterne til indkøb og opsætning af en ny hjertestarter er følgende (2015 priser inkl. moms): 

 

Hjertestarter pakke, komplet: kr. 14.400,- 

Udendørsskab med varme og alarm: kr. 8.625,- 

Montering:  ca. kr. 500,- 

I alt: kr. 23.525,- 

 

Vedligeholdelsesomkostninger hvert 5. år: ca. kr. 2.000,- 

 


