
Grundejerforeningen Ørnebjerg 

Referat af ordinær generalforsamling 2. Maj. 2012 

Formanden, Lasse Eierdal, Bøgevej 32 bød velkommen til generalforsamlingens fremmødte 

grundejere og præsenterede Claus Rasmussen fra Grundejerforeningen Kamstensgårdens bestyrelse, 

som var inviteret som mulig dirigent. Lasse kunne ligeledes fortælle at Grundejerforeningen 

Ørnebjerg havde udlånt Niki Vesterlund, Agavevej 1 som dirigent ved Kamstensgårdens 

generalforsamling. 

Carl Rasmussen, Hasselvej 10 gjorde inden afstemningen bestyrelsen opmærksom på at man burde 

tælle antal stemmeberettigede. Der var 11 fremmødte + 1 fuldmagt medbragt af Birthe Rasmussen, 

Hasselvej 10 (fra Susanne Tønder, Ahornvej 3) samt 6 bestyrelses medlemmer i alt 18 

stemmeberettigede. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Claus Rasmussen, der var ingen modkandidater så Claus Rasmussen blev 

valgt. 

 Claus takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 

14 dages varsel. 

 Claus spurgte om der var nogle kommentarer til dagsorden, det var der ikke, og sprang så til 

næste punkt. 

 

2. Referat fra 2011 

Formanden havde ingen kommentarer til referatet som var forhåndsgodkendt jf. vedtægterne. 

3. Bestyrelsens årsberetning 

Formanden spurgte om der var nogle spørgsmål til beretningen og det var der ikke. 

4. Regnskab for 2011 

Kasseren fremlagde regnskabet for 2011 og ridsede de vigtigste punkter op, herunder 

vedligeholdelse og gartner vedr. Stuehøj som de poster der bruges flest penge til. Han spurgte om 

der var nogen spørgsmål til regnskabet, men det var der ikke. Herefter skulle regnskabet godkendes. 

Regnskabet blev godkendt 18 for og ingen imod og dermed vedtaget. 
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5. Fremlæggelse af budget 2012, 2013 og fastsættelse af kontingent 

Kasseren fremlagde budgettet og nævnte at vedligeholdelse og gartneren til Stuehøj kunne variere 

afhængigt af vejrforhold, men at bestyrelsen pt. var i gang med at gennemgå tilbud for disse. 

Herefter blev der igen spurgt om der var nogle spørgsmål til budgettet men det var der ikke. 

Kasseren kunne samtidig meddele at der ikke var grund til at forhøje kontingentet som derfor 

fastholdes til kr. 500,- om året. Kontingentet blev sat til afstemning. 18 for ingen imod og dermed 

vedtaget. 

6. Forslag 

Niki Vesterlund fremlagde bestyrelsens forslag nr. 1. Nye vedtægter for Grundejerforeningen 

Ørnebjerg, som var vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen. Herefter blev der spurgt om der 

var spørgsmål. 

 Jørgen Andersen, Abildvej 6 spurgte til reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer? 

Svar: For at ændre vedtægterne kræves det at 2/3 af de fremmødte ved generalforsamlingen 

stemmer for. 

 

 Steen Nielsen, Druevej 8 spurgte til hvor servitutterne omtalt i vedtægterne (gamle som nye) 

kunne findes? 

Svar: De kan findes på foreningens egen hjemmeside  

(Her: http://www.gefob.dk/diverse-dokumenter og hedder 

ByplanvedtægtforØlstykkeVest.pdf) og er lidt svære at finde på kommunens hjemmeside. 

Steen spurgte ligeledes til medlemspligten? 

Svar: Dette er lyst i servitutterne på alle grunde i foreningen. Dette kunne bekræftes af  

P. O. Henk, Cedervej 12. Som var med til at stifte foreningen under netop denne betingelse 

til kommunen under udstykningen af grundene. 

 

 Uffe Block, Fyrrevej 34 kommenterede ligeledes at grundejerforeningen var hovedaktør i 

bebyggelsen af ungdomsfritidscenteret på Irisvej 

 Jørgen Andersen, Abildvej 6 kommenterede at man ikke bør forholde sig ukritisk til 

muligheden for fjernvarme i området. 

 

Herefter gik vi til afstemning:  

Forslaget blev vedtaget 16 for 2 imod. 

 

Niki Vesterlund fra bestyrelsen gjorde opmærksom på at de nye vedtægter nu var gældende. 

 

Dirigenten konstaterede at bestyrelsens forslag nr. 2 bortfaldt, da forslag nr. 1 blev vedtaget. 

http://www.gefob.dk/diverse-dokumenter
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7. Valg til bestyrelsen 

Valg af formand: Lasse Eierdal, Bøgevej 32 stillede op og dirigenten konstaterede at der ikke var 

modkandidater: Lasse Eierdal, Bøgevej 32 blev valgt. 

Valg af kasserer: Kasper Rubin, Agavevej 6 stillede op og dirigenten konstaterede at der ikke var 

modkandidater: Kasper Rubin, Agavevej 6 blev valgt. 

Valg af 3 medlemmer:  

 Niki Vesterlund, Agavevej 1 

 Ole Reitzel, Tværvej 5 

 Christian Felter, Kastanjevej 12 

stillede alle 3 op og dirigenten konstaterede at der ikke var modkandidater. Alle 3 blev valgt. 

Valg af 2 suppleanter: 

 Lindamilena Madsen, Cedervej 13 stillede op og blev valgt uden modkandidater. 

 Tine Lindholm, Druevej 17 meldte sig som suppleant og blev valgt uden modkandidater. 

Valg af 2 revisorer heraf en registreret revisor 

Da vores interne revisor gennem mange år valgte at stoppe hvis det var muligt stod denne plads 

åben for en ny intern revisor. Kasseren fortalte lidt om hvad dette går ud på.  

Kommentar fra Uffe Blok, Fyrrevej 34 mente at det i dag betegnes som bilagskonsulent, dette tager 

bestyrelsen til efterretning og retter til i de nye vedtægter ligesom de små stavefejl der trods alt 

stadig er. 

På denne baggrund tilbød bestyrelsens ellers afgåede suppleant Ann-Maj Hansen sig. 

Ann-Maj Hansen blev valgt uden modkandidater. 

Registrerede reviser Bodil Bagh, Alliance Revision modtog genvalg og blev valgt. 

8. Eventuelt 

Jørgen Andersen, Abildvej 6 spurgte til hvem der har ansvaret for ridebanen ved Ørnebjergvej, da 

han oplever mange ukrudts planter som kommer fra ridebanen og da det jo er grundejernes pligt at 

sørge for udryddelse af ukrudt til skel? 

Svar: Det er kommunens grund, men bestyrelsen vil gerne rette henvendelse til kommunen herom. 

Herefter fortsatte en dialog mellem grundejere og med bestyrelsen i en behagelig tone. Bl.a. blev 

der drøftet vej forhold, el-master og andre relevante emner. 

Marianne, Agavevej 5 roste Grundejerforeningens logo samt det unge blod i bestyrelsen. 

Formanden takkede for de positive ord og forklarede sine tanker bag logoet. 
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Slutteligt takkede formanden Allan Svendsen for hans mange år i bestyrelsesarbejdet, ligeledes blev 

Ann-Maj Hansen takket for sin tid som suppleant. Sidst men ikke mindst blev tidligere formand 

Lone Kofoed takket for sit store arbejde som bestyrelses formand i det forgangne år. Alle 3 fik hver 

en erkendelighed dog var Lone og Allan ikke selv tilstede. 

Formanden takkede også dirigenten Claus Rasmussen for at have påtaget sig opgaven hvorefter 

Claus takkede de fremmødte og afsluttede generalforsamlingen som han opfattede som en 

overkommelig opgave i god ro og orden. 
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   Børnekræmmermarked      

på 

Stuehøj. 
Grundejerforeningen Ørnebjerg vil gerne invitere til 

familiedag. 

Søndag d. 17. juni. Kl. 11. 

 

 
 

Kom og sælg ud af det gamle legetøj - eller gør et godt 

”loppefund” 

 
Lad os hygge os sammen et par timer. Familierne opfordres til 

at tage madkurven med, og måske bruge grillen! 

Medbring selv hvad du mener du/I får brug for! 

Vi ”lægger” grill/ kul og græs til  
 

Mvh. Bestyrelsen i Grundejerforeningen. 
I tilfælde af regn aflyses arrangementet. 


