
 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling onsdag d. 11. maj 2016 

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 2015 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 2015 fremlægges. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 
1) Der opsættes et enkelt nyt redskab ved Stuehøj-fitnesspark 

2) Der opsættes belysning ved Stuehøj-fitnesspark 

 

6. Forslag og emner til fremlæggelse fra medlemmer 

              Der er ikke indkommet forslag eller emner til behandling fra medlemmer 

 

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

kontingentjustering 

Bestyrelsen anbefaler et kontingent for 2016 på kr. 400,-  

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

a) Valg af kasserer 

Kasserer, Kasper Rubin, Agavevej 6 (modtager ikke genvalg) 

 

b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlem, Christian Felter, Kastanievej 12 (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslår Suppleant Liselotte Stotz, Engvej 83 

 

c) Valg af 2 suppleanter 

Suppleant 1 Rikke Melton Ager (Modtager ikke genvalg) 

Suppleant 2  

 

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 11. maj 2016 

 

 

Året 2015-2016 har været et spændende år for bestyrelsen. Der kom nye friske kræfter til bestyrelsen, som 

var med til at skabe et par nye tiltag, som vi kommer til at se mere til i den kommende tid, bl.a. ”Sjov på 

stuehøj”.  

Stuehøj Fitnesspark 

Fitnessparken blev også en del af rammen i forbindelse med det nye tiltag ”Sjov på Stuehøj”, hvor vi havde 

inviteret en fitness instruktør til at komme og vise hvordan man bruger redskaberne. Ellers var der andre 

aktiviteter for både voksne og børn og vi havde gang i grillen. Desværre var det en regnfuld sommerdag, 

hvilket nok afholdt nogen fra at komme. Som noget nyt omkring fitnessparken har vi nu hentet tilbud på et 

enkelt nyt redskab samt på belysning af området til efter mørkets frembrud. Omkring belysningen kan det 

nævnes, at vi forsøgte at få kommunen til at bidrage til opsætningen i forbindelse med at de på det tidspunkt 

alligevel var i gang med at udskifte lysmasterne langs vejene, dog uden held. Der ligger nu en forespørgsel 

hos kommunen om hvorvidt belysningen kan etableres inden for rammerne af vores nuværende 

byggetilladelse for fitnessparken. Den belysning vi har fået tilbud på er solcellestyret, og altså uden behov 

for tilslutning til den eksisterende strømforsyning. Den er med andre ord selvforsynende med energi. Vi har 

søgt fonde for både redskab og belysning, men det vides ikke endnu om vi får noget ud af det. 

Området Engen 

Sommeren 2015 bød ikke på meget uro på Engen. Kommunens tiltag for at stoppe ung-festerne i området er 

tilsyneladende lykkedes. Vi har i bestyrelsen ikke modtaget klager eller lignende vedr. Engen siden sidste 

generalforsamling. Dette viser også, at hvis vi står sammen og hjælper hinanden kan vi komme rigtigt langt. 

Vi var til borgermøde hos kommunen, hvor vi fik mulighed for at høre om de tiltag kommunen havde tænkt 

sig at udføre og vedtage i kommunalbestyrelsen, herunder et specielt regelsæt for parker i kommunen. 

Regelsættet kan ses i form af skilte ved indgangene til Engen. Disse er udformet så de kan håndhæves af 

politimyndighederne. Så oplever man noget som strider i mod de opsatte regler, kan man med rette kontakte 

politiet herom. Vi skal i den forbindelse minde om, at hvis man indgiver en anmeldelse, så er det en fordel, 

ud over at ringe, også at lave en skriftlig anmeldelse på www.politi.dk da man så er sikker på at anmeldelsen 

bliver registreret. Men det er dejligt at beboerne op til området nu har fået fred. Ydermere ved vi, at 

kommunen har ønsker om at udvikle området og er i gang med at søge fonde til at udføre nogle af disse 

ønskede tiltag. Det vides dog ikke hvor langt de er med projekterne. Både bestyrelsen og bestyrelserne for de 

omkring liggende grundejerforeninger har været inddraget i forskellige høringer.  

 

Legepladsen på Stuehøj 

Legepladsen har det seneste halvandet år gennemgået et par inspektioner af autoriserede 

legepladsinspektører. Første inspektion bestod i at få belyst hvilke dele der trængte til udskiftning eller 

vedligeholdelse. Det resulterede bl.a. i et helt nyt gyngestativ allerede inden sidste generalforsamling. 

Desuden blev der udskiftet andre dele og faldeunderlaget måtte også have tilført nyt sand. Men vi har 

generelt været tilfredse med det arbejde som er blevet udført. Vi mangler stadig lidt omkring svævebanen. 

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

legepladsen sammen med jeres børn, for hvem skulle ellers opdage når der er en fejl eller mangel, så fortsæt 

med at ringe eller skrive til os hvis I ser noget. Egenkontrol er faktisk en stor del af vedligeholdelsen. Tak for 

det! 

 

http://www.politi.dk/


 

 

Vedligeholdelsen af Stuehøj 

November snestormen var hård ved træerne på Stuehøj, mange brækkede grene hang ned fra træerne til fare 

for os der bevægede os under dem. I januar fik vi sat skub i en stor gennemgang af alle træer og der blev 

skåret ind og ned i stor stil. Snestormen har ikke kun ødelagt træer på Stuehøj også mange træer rundt om i 

haverne er blevet ødelagt eller har brækkede grene. Vi skal her opfordre til at man får skåret brækkede grene 

helt af, da det er med til at sikre at der ikke pludselig går råd i træerne, et lille råd fra Lidman Haver som 

stadig udfører et fint stykke arbejde. Ydermere fik vi jo nye bænke på Stuehøj. Alle de gamle bænke blev 

fjernet. Nye kom til på bedre placeringer og af en bedre kvalitet. Ser I noget som bør ændres eller gøres 

noget ved, hører vi gerne fra jer. Gode idéer er og også velkomne. 

 

Ørnebjergvej 

Der er nu langt om længe blevet gjort noget ved trafiksikkerheden på Ørnebjergvej. Der er blevet etableret i 

alt seks bump og det hele er blevet nyasfalteret og malet. De nye bump er konstrueret så det passer med at 

man kan køre med en konstant hastighed på 40 km/t gennem hele Ørnebjergvej uden at skulle sænke farten 

ved hvert bump. Vi vil derfor appellere til at man overholder denne fartgrænse så det bliver sikkert for alle at 

færdes på vejen. 

Der mangler (i skrivende stund) nu kun at blive lavet et bredere blåt cykelfelt i rundkørslen. 

Bestyrelsen har i forbindelse med trafiksaneringen af Ørnebjergvej deltaget med et par ændringsforslag til de 

første planer, og man har fra kommunens side gerne ville høre vores mening herom. Vi kom bl.a. med flere 

bemærkninger til kommunen i forbindelse med deres høring af Trafiksikkerhedsplanen fra 2011, så det har 

været en lang proces at nå hertil. 

Fastelavn 2016 

I år fik vi besøg af over 120 børn. Vi fik flyttet arrangementet op på Maglehøjskolen, men blev i sidste 

øjeblik gjort opmærksomme på at selve tøndeslagningen ikke måtte foregå inden døre. Heldigvis var vejret 

med os så det kunne foregå udenfor. Som sædvanligt var der efter tøndeslagningen fastelavnsboller og guf, 

samt juice til børnene. Alt i alt en god dag og derfor et arrangement som vi vil fortsætte med de kommende 

år.  

Snerydningen 

Snerydningen har været minimal trods snestormen i november, der jo var af større betydning for vores træer. 

De store snemængder betød dog at nogle blev spærret inde fordi den tunge sne var svær at flytte rundt på. 

Varigheden var heldigvis kort. 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 

ryddes fortov jf. kommunens regler. 

Arbejdet i bestyrelsen 

Som det fremgår af ovenstående har dette år budt på flere arbejdsopgaver af forskellig karakter for 

bestyrelsen. 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 

brug for et nyt ansigt på en af de vigtigste poster (kassereren) i den næste periode, da Kasper har meddelt at 

han ønsker at stoppe efter 7 års godt arbejde heraf 6 år som kasserer. Kasper vil bistå i overleveringen af 

opgaven, som også er et tæt samarbejde med formanden. I den forbindelse skal man ikke holde sig tilbage 



 

 

når der er valg til bestyrelsen, vi håber virkelig at nogen vil stille op og tage opgaven som en lille udfordring 

i hverdagen.  

 

Økonomien 

Økonomien har det stadig godt. Set i lyset af sidste års nedsættelse af kontingentet til kr. 400,- fra tidligere 

kr. 500,-. kommer vi resultatmæssigt fint ud af 2015 med en formue der stor set svarer til 2014. Dette viser at 

vi med nedsættelsen af kontingentet har ramt et mere retvisende beløb i forhold til de nuværende 

driftsomkostninger. Der er stadig plads til investeringer og vores formue holdes stabil. Også når vi kigger lidt 

frem budgetmæssigt ser det fornuftigt ud. En uddybelse af budgettet kan findes i de medfølgende bilag og vil 

blive forklaret på generalforsamlingen. 

Hjemmesiden - www.gefob.dk  

Efter at vi på nogle af bestyrelsesmøderne et par gange har talt om at hjemmesiden kunne gøres mere 

spiselig, besluttede formanden sig for at udvikle en ny side med et mere overskueligt look og med nogle 

bedre funktionaliteter. Således blev den nye hjemmeside til på en måned og vi synes egentlig selv, at det er 

blevet et godt resultat. På vores hjemmeside www.gefob.dk kan man nu nemmere end før finde aktuelle 

vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger og regnskaber samt diverse om arrangementer m.m. 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.  

Facebook 

Grundejerforeningen Ørnebjerg gruppen kan nu findes på Facebook. Bestyrelsen har administrator adgangen 

og kan godkende nye medlemmer af gruppen. Vi har nu 127 brugere i gruppen og der kommer hele tiden 

flere til. Det hænder at vi ligger noget op på Facebook, men det er ikke igennem Facebook man skal kontakte 

bestyrelsen. Gruppen er en mulighed for at medlemmerne i grundejerforeningen kan dele erfaringer omkring 

ejendomme og aktiviteter i området eller blot udveksle et par ord med sine naboer. Der er mange muligheder.  

Vel mødt på generalforsamlingen 11. maj 2016.  

Bestyrelsen 

http://www.gefob.dk/
http://www.gefob.dk/
mailto:bestyrelsen@gefob.dk






Budget 2016 2017 2018
Kontingent 400 kr 400 kr 400 kr

Indtægter
Kontingent 186.400 186.400 186.400

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
Internet 500 500 500
Kontorartikler/drift 1.000 1.000 1.000
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 50.000 50.000
Variable udgifter

Snerydning 20.000 20.000 20.000
Stuehøj Gartner 70.000 70.000 75.000
Stuehøj Legeplads 10.000 10.000 15.000
Vedligeholdelse 5.000 5.000 10.000

Delsum 105.000 105.000 120.000
Interesse pulje

Hjertestarter 28.000
Fitness redskaber 25.000
Lys-mast 35.000

Delsum 88.000
Udgifter sum 243.000 155.000 170.000

Forventet Resultat -56.600 31.400 16.400

123.400 154.800 171.200Formue (nuværende = 180.000 kr)

Hvis et forslag godkendes, kommer det til at indgå som en arbejdsopgave fremadrettet 
for bestyrelsen. Det betyder at bestyrelsen vil realisere forslaget så hurtigt som muligt, 
dog begrænset af ydre forhold som fx.: nødvendige godkendelser, foreningen aktuelle 
likviditet, ugunstigt tidspunkt for forslagets karakter, m.m. Med andre ord gennemføres et 
forslag når det er muligt og gunstigt. 

Det betyder at et forslag ikke nødvendigvis gennemføres det år, det er blevet vedtaget. 
Derfor behøver et godkendt forslag ikke at figurerer på indeværende års budget. 
Godkendte forslag men ej gennemførte, vil selvfølgelig fremtræde på budgetter det 
følgende år. 



 

 

 

 

 

HUSK at beskære træer, buske og hæk ud til vejen 
 
Sikker færdsel for alle  

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af  
udhængende grene eller brede hække. Tænk på de svagtseende, handicappede og 
trafikanter med barnevogne.  
 
Hvis du er grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne 
for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning - herunder hække - helt 
på din egen grund.  
 
Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel mod ve-
je, fortove, stier og pladser. Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot 
grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener. Husk, at grene hænger 
længere ned i fugtigt vejr.  
 
Træer og buske skal være beskåret som vist på illustrationen, så der altid er en  
frihøjde over fortove på 2,8 meter, og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter.  
 
Hold fortove og stier rene  

Grundejere har selv pligt til at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne 
blade og ukrudt. Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovs-
arealer, må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener 
grundvandet.  
Brug i stedet lugejern, damp- eller gasbehandling. Pas på brandfaren, hvis du bru-
ger gasbrænder!  
 
Kommunens tilsyn 
Egedal Kommune efterser jævnligt hække og anden beplantning langs veje og stier.  
Ser vi beplantninger, der ikke overholder reglerne og som bør beskæres, gør vi  
opmærksom på det – enten personligt eller skriftligt. Vi håber, at du som grundejer 
vil være med til at sørge for, at det er rart og nemt at færdes på fortove, stier og 
veje.  
Grundejere, der ikke overholder disse krav, risikerer, at kommunen udfører det for 
grundejerens regning. 
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