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Grundejerforeningen Ørnebjerg 

Generalforsamling 
 

Sted: Ølstykke bibliotekssal 

 

Tidspunkt: 11. maj 2016 kl. 19:30 

 

Referent: Christian Felter, bestyrelsesmedlem 
 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Peter Manggaard som dirigent, og salen kvitterede med klapsalver. 

 

Dirigenten gjorde rede for at generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med vedtægterne, 

dvs.: 

 

 Generalforsamling blev afholdt inden udgangen af maj måned 

 Generalforsamlingen var indkaldt adresseret med minimum 14 dages varsel 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig og beslutningsdygtig. 

 

Antal fremmødte: 15 

Antal fuldmagter: 1 

Antal stemmeberettigede: 16 

 

2. Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående generalforsamling 

Bestyrelsen havde ikke modtaget rettelser til referatet. Referater fra tidligere generalforsamlinger ligger 

på grundejerforeningens hjemmeside www.gefob.dk . 

 

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

Lasse Eierdal, formand: Det forgange år har været relativt stille. Bestyrelsen har fået en forespørgsel 

om muligheden for belysning på Stuehøj Fitnesspark. Legepladsen er blevet inspiceret og fundet i 

orden, bortset fra faldunderlaget, der skal luftes og efterfyldes til korrekt tykkelse. På Stuehøj har vi 

fået nye bænke, der er dog lidt færre bænke end før, men vi mener der er nok. 

 

Vi har startet et nyt arrangement: Søndagssjov på Stuehøj. Vi havde instruktør på fitnessparken (noget 

vi vil gøre igen), og derudover var der børneaktiviteter (fodbold, rundbold, kroket) og grill. Det bliver 

nok 28. august i år. Den rigtige dato kan findes på vores hjemmeside. 

 

Problemerne på Engen 2014 har mundet ud i et ordensreglement for området, hvilket ser ud til at have 

løst problemet, i alt fald sommeren 2015. 

http://www.gefob.dk/
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Fastelavn forløb fint som sædvanlig, men som noget nyt foregik det på Maglehøjskolen. Heldigvis var 

vejret godt til at slå katten af tønden udendørs. Næste gang bliver det nok i hallen. 

Ørnebjergvej er blevet asfalteret og med bump i stedet for chikaner. Bestyrelsen er tilfreds med at have 

presset på, for at få opprioriteret netop denne opgave på kommunens omfattende 

vedligeholdelsesprogram. 

 

Cecilie Karleby, Fyrrevej 1: Er cykelstien på Ørnebjergvej bred nok? Er det en cykelsti? 

 

Jørgen Andersen, Abildvej 4: Den hvide streg er markering, der betyder parkering forbudt. 

 

Ole Reitzel, bestyrelsesmedlem: Nej, det er korrekt, det er ikke en cykelsti, det er en markering af 

parkering forbudt. Vi checker op hos kommunen hvordan cykler skal placere sig i forhold til 

kantmarkeringen. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt sagen og fundet ud af at det er en kantstribe der markerer hvor 

vejen går. 

 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasper Rubin, kasserer: Der er ikke så meget at sige, det ligner sig selv i forhold til de andre år. Der er 

dog et enkelt skævt beløb: Det er fra vores trykker, der har bortfaldt en regning. Derfor er der en lille 

"indtægt". Vi kører med et lille budgetteret underskud, men har en formue på omkring 125.000,- 

 

Regnskabet blev godkendt, ingen stemte imod. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen 

a) Nyt redskab på Stuehøj Fitnesspark 

Hans Christian Kromann, bestyrelsesmedlem: Vi foreslår at opstille et ekstra redskab på Stuehøj 

Fitnesspark. Fysioterapeuten, der instruerede os ved Sommersjov på Stuehøj dagen, anbefalede os at 

opstille et "armstrækker"-redskab. Det kan bruges af alle, og ikke kun beregnet til bodybuildere eller 

atleter. Redskabet koster ca. 16.000 kr. og med levering og montering bliver det i alt ca. 25.000 kr. 

 

Cecilie Karleby, Fyrrevej 1: Hvor meget bliver fitness-parken brugt? 

 

Lasse Eierdal, formand: Der kommer sommetider hold på måske 12 personer forbi som træner i 

området. Fitness-parken ser ud til at tiltrække løbeklubber og andre interesserede. 

 

Rikke Melton, suppleant: Der kommer også motionsløbere. 

 

Kasper Rubin, kasserer: Jeg har selv brugt det. 

 

Jørgen Andersen, Abildvej 4: Hvis det gør parken komplet, så er det jo en god idé. 

 

Hans Christian Kromann, bestyrelsesmedlem: Vi påtænker også at etablere et komplet træningsprogram 
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der udnytter alle redskaberne i fitness-parken. 

 

Kurt Mejer, Engvej 74: QR-koderne der skulle linke til træningsøvelser virker ikke ordentligt. 

 

Hans Christian Kromann, bestyrelsesmedlem: Ja, QR-koderne virker ikke perfekt. Vi vil prøve at 

kontakte Uno og få dem til at rette op på det. 

 

Uffe Bloch, Fyrrevej 34: Jeg synes det er en god idé. Jeg har brugt fitness-parken sammen med 

børnebørnene som er meget glade for den. 

 

Forslaget blev godkendt, ingen stemte imod. 
 

b) Etablering af belysning på Stuehøj Fitnesspark 

Lasse Eierdal, formand: Vi foreslår opstilling af belysning ved Stuehøj Fitnesspark. Baggrunden er at 

nogle brugere synes der er for mørkt, når den mørke tid kommer. Derfor vil vi gerne sætte lys op, så 

parken kan bruges mere. Vi har kigget efter et system, der kan køre af sig selv, uden at skulle kobles til 

el-nettet. Vi har undersøgt to leverandører og fravalgt den ene, da denne er mere end dobbelt så dyr 

som den anden. Vi har kig på en lampe, der: 

 

* Lyser som kommunens lave gadelamper 

* Har samme højde som kommunens lave gadelamper 

* Spreder lyset i en diameter på ca. 16 m 

* Har genopladeligt batteri, som oplades af solceller (holdbarhed 5 – 8 år) 

* Tænder ved lysforhold under 5 lux, lyser 100 % i 5 timer, derefter 25 %, slukker igen ved lysforhold 

over 15 lux. 

 

Der er måske et problem med at få byggetilladelse. Vi kan ikke stille lampen op under den 

byggetilladelse vi fik til opstilling af træningsredskaberne. Det vil koste 35.000 kr. for 3 lamper, men 

måske er 2 lamper nok. Monteringen er ca. 9.000 kr. uanset hvor mange lamper man sætter op. Dertil 

kommer en ny ansøgning om byggetilladelse på ca. 5000 kr. 

 

Kasper Rubin, kasserer: Vi spurgte i sin tid kommunen om de kunne stille en ekstra lampe op, dengang 

alle gadelygter blev skiftet. Men det blev et “nej” - det kunne ikke lade sig gøre. 

 

Niki Nielsen, Agavevej 1: Har bestyrelsen set lampen i virkeligheden? 

 

Lasse Eierdal, formand: Nej, vi har ikke set den i virkeligheden. 

 

Jørgen Andersen, Abildvej 4: Hvordan ser lampen ud på oversiden? Er den flad og vandret? Hvis ja, vil 

fugle bruge den til at sidde på og den vil skulle renses ofte, for at solcellerne virker ordentligt. 

 

Rene Engholm, Frederiksborgvej 7: Hvorfor er der ikke valgt en lampe, der kan kobles på nettet? 

 

Lasse Eierdal, formand: Kommunen ville ikke være med til det. 

 

Jørgen Andersen, Abildvej 4: Er det ikke billigere at sætte et el-skab op og selv grave et kabel ned? 

 

Niki Nielsen, Agavevej 1: Hvis vi skal grave osv. bliver det nok dyrere. 
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Hans-Jørgen Cramer, Nøddevej 12: Med elmåler og skab bliver det ca. 20.000 kr. 

 

Peter Baerens, Fyrrevej 1: Skal der fældes træer for at solcellerne kan få lys nok? 

 

Lasse Eierdal, formand: Vi må ikke fælde træer på Stuehøj, så du har ret i at, vi skal vælge en 

hensigtsmæssig placering. 

 

Lasse Eierdal, formand: En nabo til Stuehøj, Erik Mortensen, Bøgevej 22, som jeg kender personligt, 

har sendt et brev til bestyrelsen. Jeg har lovet ham at læse det højt, og det lyder omtrent som følger: 

Opsætningen af belysningen til fitness-parken vil jeg gerne opfordre til at sige nej tak, fordi: 

 

* Meget få vil få glæde af anlægget. 

* Om vinteren er der ganske få der kigger nysgerrigt på fitness-redskaberne. 

* Om sommeren er der ikke brug for ekstra lys. 

* Anlægget bliver mere udsat for hærværk, f.eks. bliver lamperne på stierne ofte ødelagt. 

* De nye gadelygter lyser mindre end før og Stuehøj er derfor perfekt til at kigge på stjerner. Hvis der 

bliver sat lys op her bliver denne mulighed ødelagt. 

* Området er fredet, vi har pligt til passe på det. 

 

Rikke Melton, suppleant: Det bruges formentlig ikke i de mørke timer, netop fordi der ikke er noget 

lys. Der er nemlig meget mørkt. Jeg synes man kan kigge på stjerner derhjemme. 

 

Jørgen Andersen, Abildvej 4: Skruer lampen ikke ned på 25 % for tidligt om vinteren? Hvis den kun 

lyser på 100 % i 5 timer reducerer den jo for tidligt i forhold til hvornår folk kommer hjem. 

 

Hans Christian Kromann, bestyrelsesmedlem: Måske kan man programmere lampen på en anden måde 

så den er tidsstyret i stedet for lysstyret. 

 

Peter Baerens, Fyrrevej 1: Måske kan man få en model med en knap til at aktivere lyset manuelt. 

 

Lasse Eierdal, formand: Ja, den model findes, men den koster noget mere. 

 

Lasse Eierdal, formand: Det skal i øvrigt pointeres at vi kun kan stemme om bestyrelsen skal arbejde 

videre med sagen. Vi kan ikke garantere, at vi får lov af kommunen til at opstille lamperne. 

 

Forslaget blev vedtaget, 5 stemte imod. 
 

6. Forslag og emner til fremlæggelse fra medlemmer 

Der var i år ingen forslag fra medlemmerne. 
 

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

deraf følgende kontingentjustering 

Kasper Rubin, kasserer: Jeg har trukket hovedlinjerne frem. Der er 3 dele: 

 

Faste udgifter: ca. 50.000 kr. 

Variable udgifter: 105.000 kr. 
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Interessepulje udgifter: ca. 88.000 kr. 

 

Hvis vi når alle initiativer i år kommer vi ud med et lidt større underskud i år end normalt. Men det er 

ikke noget problem at bruge noget af vores formue. 

 

Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 400 kr. 

 

Niki Nielsen, Agavevej 1: Hvorfor sætter I mindre af på budgettet til næste års generalforsamling end 

vi har brugt i år? Og er 10.000 kr. til legepladsen ikke for lidt? 

 

Kasper Rubin, kasserer: Vi har brugt 11.007 kr. på legepladsen i år. Faldunderlaget er det eneste der står 

til at skulle ordnes her og nu. En legepladsinspektion koster ca. 2.500 kr. Med hensyn til budget for 

generalforsamlingen, så bliver det måske lidt billigere, hvis vi sender brevene som B-post. Men vi 

hører hvad du siger. 

 

Niki Nielsen, Agavevej 1: Er det stadig sådan at der skal stå 1 års snerydning på kontoen? 

 

Lasse: Nej, da vi satte kontingentet ned sidste år, var det netop pga. der blev sat for meget til side til 

snerydning i forhold til det faktiske behov. Der er ikke en konto som er øremærket til snerydning. 

 

Kasper Rubin, kasserer: Der skal stå ca. 100.000 kr. på kontoen som buffer. Det er hvad der blev 

enighed om for nogle år siden. (jf. referat 2013 70.000 kr.) 

 

Budgettet blev godkendt, ingen stemte imod. Kontingentet for 2016 er således 400 kr. 

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

a) Valg af kasserer 

Kasserer gennem 6 år, Kasper Rubin, genopstillede ikke. Liselotte Stotz stillede op som ny kasserer og 

blev valgt med akklamation. 

b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlem gennem 4 år, Christian Felter, genopstillede ikke. Peter Baerens, Fyrrevej 1, stillede 

op som nyt bestyrelsesmedlem og blev valgt med akklamation. 
 

c) Valg af 2 suppleanter 

Suppleant Rikke Melton genopstillede ikke og suppleant Liselotte Stotz var allerede blevet valgt som 

ny kasserer. Christian Melton, Egevej 19, stillede op som ny suppleant og blev valgt med akklamation. 

Kasper Rubin, Agavevej 6, stillede op som ny suppleant og blev valgt med akklamation. 
 

9. Valg af bilagskontrollant og registreret revisor 

Både registreret revisor Bodil Bagh og bilagskontrollant Niki Nielsen, Agavevej 1, ønskede at fortsætte 

i deres respektive hverv. Begge blev genvalgt med akklamation. 
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10. Eventuelt 

Formand Lasse Eierdal bragte et emne på banen, nemlig om det er hensigtsmæssigt at to personer fra 

samme matrikel kan sidde i bestyrelsen? I dag er der intet i vedtægterne, der forhindrer f.eks. 

ægtefæller sidder i bestyrelsen. På den anden side det ikke præcist formuleret i vedtægter om denne 

situation er ønsket. 

 

Uffe Bloch, Fyrrevej 34: Har det været et problem før? 

 

Lasse Eierdal, formand: Det har aldrig været relevant. 

 

Emnet affødte ikke den store debat, men det blev bemærket at to gode venner sagtens kan være mere 

enige end folk der danner par. En anden kommentar var, at det er dumt at begrænse “udbuddet” af 

frivillige – især da tilslutningen til generalforsamlingerne generelt er begrænset. Endelig blev det 

bemærket fra anden side, at ægtefæller i bestyrelsen kan virke mistænkeligt. Formand Lasse Eierdal 

rundede af med at sige, at bestyrelsen vil arbejde med spørgsmålet i den kommende år, med henblik på 

at få præciseret vedtægterne på dette punkt. Hvad hensigten skal være i de nye vedtægter vil blive 

afgjort ved afstemning på næste generalforsamling. 

 

Øvrige emner: 

 

Peter Baerens, Fyrrevej 1: Kommer der mere blå farve på cykelstien i rundkørslen? 

 

Lasse Eierdal, formand: Der kommer langsomt mere og mere maling på 

 

 

Til sidst blev der uddelt gaver til de afgående medlemmer og suppleanter, samt til dirigenten. 

 

Mødet sluttede 21:05 

 

 
 

 


