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 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
Referat af generalforsamling onsdag den 6. maj 2015 

 
Fremmødte: 31 
Fuldmagter: 2 
I alt: 33 stemmer 
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Niels B. Sørensen (formand for Grundejerforeningen Karmstengård) som 
dirigent. Salen modtog forslaget og Niels takkede for valget. 

2. Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående 
generalforsamling 

Bestyrelsen havde ikke modtaget rettelser til referatet fra generalforsamlingen 2014. 

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

Formand Lasse Eierdal gennemgik kort de væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling. 
Følgende punkter blev fremhævet: Indvielsen af Stuehøj Fitnesspark, problemerne med fester på 
Engen, vedligehold af legepladsen på Stuehøj, kommende asfaltering og trafiksikring af Ørnebjergvej 
og fastelavnsfesten. I øvrigt blev der henvist til den skriftelige beretning, der blev udsendt sammen 
med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Der blev opfordret til at medlemmerne melder eventuelle fejl på veje og fortov til kommunen. 
 
Hans Chr. Kromann, Hasselvej 21: Er der nogen idé om hvor meget Fitnessparken bliver brugt. 
Svar: Ja, vi hører jævnligt om folk der bruger den. 

 
Hans Chr. Kromann, Hasselvej 21: Kan man arrangere fællesøvelser? Maskinerne kan være svære 
at bruge. Svar: Der er monteret korte instruktioner på instrumenterne, som yderligere linker til sider på 

internettet. Men ideen om fællestræning er modtaget, det vil bestyrelsen arbejde videre med. 
 
Per Friborg, Engvej 89: Vedrørende problemerne på Engen: Kommer vi til at snakke mere om Engen 
i aften? Svar: Det må vi tage under punktet Eventuelt. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet blev udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling. 
Indtægterne i 2014 kom fra kontingenter og fonde. Største udgifter var (i rækkefølge størst til mindst): 
Etablering af Stuehøj Fitnesspark, gartnerens pleje af Stuehøj, hjertestarteren, snerydning og 
generalforsamling. 
 
Søren Søby, Engvej 87: Hvorfor bruges så mange penge på Fitnessparken? Svar: Det blev besluttet 

på en tidligere generalforsamling. 
 
Afstemning: 29 for, 3 imod, 1 blank. Regnskabet var hermed godkendt. 
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5. Forslag fra bestyrelsen 

1) Vedtægtsændring til §8, §11 og §14. 
Ole Reitzel forklarede ændringsforslagene til vedtægterne, som også var udsendt med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Kort sammenfattet lød forslaget som følger: 
 
§8 Valg af menige medlemmer: 2 stk. i ulige år og 1 stk. i lige år ændres til at kun formand og kasserer 
vælges forskudt, de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges efter behov. 
 
§11 Beslutninger kan kun træffes hvis 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede ændres til at 
beslutninger også kan træffes, hvis kun 3 er tilstede og der er enstemmighed. 
 
§14 Ændring i dagsorden: Bilagskonsulent rettes til bilagskontrollant, og Pkt. 6 udvides fra ”Forslag fra 
medlemmerne” til at også at omfatte ”emner fra medlemmerne", der ønskes bragt op. 
 
Der var ingen spørgsmål til ændringsforslagene til vedtægterne. 
 
Afstemning: 30 for og 3 imod. Ændringsforslagene var hermed godkendt. 
 
2) Opsætning af endnu en hjertestarter. 
Niki Nielsen fortalte om forslaget om at opsætte endnu en hjertestarter, som også var medsendt 
indkaldelsen til generalforsamlingen. Ønsket er i 2016 at etablere endnu en hjerterstarter på 
transformatorstationen på Ørnebjergvej, over for Hasselvej. Med denne hjertestarter vil alle beboere i 
grundejerforeningen have nær adgang til udstyr, der kan redde liv. Det vides at nabo-
grundejerforeningen Karmstengård netop har besluttet at sætte 2 stk. hjertestartere op. På den måde 
bliver hele området dækket. 
 
Benny Schmidt, Mahognivej 15: Hvad skete der med den "nederste" hjertestarter i bunden af 
Ørnebjergvej? Svar: Den første hjertestarter blev fejlagtigt monteret på den transformatorstation, hvor 
den nye hjertestarter vil skulle sidde. 
 
Toni Hammarkvist, Engvej 52: Hvor sidder den nuværende hjertestarter? Svar: På 
transformatorstationen ved hjørnegrunden mellem Ørnebjergvej og Tusindfrydvej. 
 
Søren Søby, Engvej 87: Hvorfor skal vi vente til 2016? Svar: Vi skal lige have pengene til den først. 

 
Rikke Ager, Egevej 19: Hvis hjertestarteren bliver brugt, hvem skal man give besked? Og husk at der 
findes en Hjertestarter App, der kan vise hvor der findes en hjertestarter. Svar: Hvis man bruger 

hjertestarteren eller ser at den er blevet brugt, skal man hurtigst muligt kontakte en fra bestyrelsen. I 
øvrigt vil bestyrelsen få besked gennem redningspersonalet ved kontakt til 112. 
 
Afstemning: 30 for, 0 imod, 3 blank. Forslaget om etablering af endnu en hjertestarter i 2016 blev 
hermed vedtaget. 

6. Forslag fra medlemmer 

Der var i år ikke nogen forslag fra medlemmerne. Fristen for indsendelse af forslag til næste års 
generalforsamling er 1. marts 2016. 
 
Spørgsmål fra salen: Hvorfor er fristen så langt tid før GF? Svar: Bestyrelsen skal kunne nå at regne 

på eventuelle økonomiske konsekvenser af et forslag, og forslaget skal også sendes ud sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
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7. Fremlæggelse og godkendelse af budget på basis af evt. vedtagne 
forslag og deraf følgende kontingentjustering 

Kasserer Kasper Rubin fremlagde forventningerne til den kommende periode: Legepladsen bliver 
dyrere i år pga. store vedligeholdelsesarbejder. Bænkene på området ved Stuehøj er også trætte og 
trænger til udskiftning eller reparation. Den nye hjertestarter kunne teoretisk set godt have været på 
budgettet i år, men vi kører i forvejen med budgetteret underskud i år. Da udgifterne til snerydning de 
sidste par år har været væsentligt under forventningen, har vi sparet en hel del op, som kan bruges på 
snerydning den kommende vinter. For at undgå at formuen vokser yderligere foreslår bestyrelsen at 
sætte kontingentet ned i år til 400 kr. 
 
Alice Johansen, Kastanievej 6: Hvis vi ikke sætter kontingentet ned, så kunne hjertestarten måske 
sættes op i år? Svar: Det har du ret i, men i det udsendte forslag har vi nævnt at hjertestarteren skulle 
med på næste års budget. Det kan vi ikke ændre nu. 
 
Rikke Ager, Egevej 19: Hvor hurtigt kan man få hjertestarteren, hvis vi går efter at få den op i år? 
Svar: Hjertestarteren kan leveres på ca. 3 uger. Men vi kan ikke fremskynde det, da vi ikke kan ændre 
forslaget som er sendt ud til medlemmerne. 
 
Bente Svendsen, Ørnebjergvej 12: Er der serviceaftale på en hjertestarter? Svar: Ja, man skifter 
batterier hver 5. år. Hvis maskinen bliver brugt skifter man også elektrode-pads. 
 
Erik Andersen, Ahornvej 8: Kan man få tilskud fra Trygfonden? Svar: Vi har prøvet at søge, men fik 
ikke støtte til den første hjertestarter. 
 
Hans Chr. Kromann, Hasselvej 21: Kan vi lave en ny indsamling igen? Svar: Det er ikke så stor en 

udgift trods alt. Men alle er velkomne til at starte en indsamling, og evt. få hjertestarteren sat tidligere 
op. 
 
Rikke Ager, Egevej 19: Snerydningsbudgettet er reduceret temmelig meget. Var det oprindelig 
budget på 70.000 kr./år skudt helt over målet? Svar: Da snerydning blev indført havde der netop 

været et par hårde vintre. De seneste år har snefaldet været langt mindre, men man ved jo aldrig 
hvordan næste vinter bliver. 
 
Toni Hammarkvist, Engvej 52: Hvad har snerydningen kostet de sidste to par år? Svar: ca. 10.000 

kr. sidste år og 13.000 kr. forrige år. 
 
Toni Hammarkvist, Engvej 52: Når vi stemmer om både budgettet og kontingentet på én gang, så er 
man jo bundet. Svar: Det har du ret i. Som det er lagt frem kan man ikke stemme for budgettet og 

samtidig stemme nej til at nedsætte kontingentet i år. 
 
Alice Johansen, Kastanievej 6: Så må vi stemme om kontingentet separat fremover! 
Svar/Reaktion: Her var der ikke fuldstændig enighed i bestyrelsen. Der var heller ikke konsensus om 

hvordan vedtægterne egentlig skulle forstås eller efterleves på dette punkt. Emnet affødte imidlertid 
ikke stor debat i salen, selvom det klart fremgik at fremgangsmåden må revideres på en eller anden 
måde til næste år. 
 
Afstemning: 28 for, 1 imod, 4 blank. Budgettet for 2015 og kontingentstørrelsen på 400 kr. var hermed 
vedtaget. 

  



Side 4 af 6 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Formand Lasse Eierdal var på valg og blev genvalgt med akklamation. 
 
Bestyrelsesmedlem Niki Nielsen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, og der skulle derfor vælges 
ét nyt medlem til bestyrelsen. Tre kandidater meldte sig: 
 
Søren Søby, Engvej 87 
 
Hans Chr. Kromann, Hasselvej 21 
 
Ole Reitzel, Tværvej 5 
 
Efter ønske blev der foranlediget anonym afstemning. Inden afstemningen fik de tre kandidater 
mulighed for at præsentere sig selv: 
 
Søren Søby, Engvej 87: Jeg har boet i grundejerforeningen siden 1968, og har før været med i 

bestyrelsen, dengang legepladsen på Engen blev lavet. Nu er jeg med i badmintonklubben, og jeg er 
pensionist. Min holdning til legepladsen ved Stuehøj er at den skal nedlægges, da det efter min 
mening ikke er grundejerforeningens opgave at drive sådanne anlæg. 
 
Hans Chr. Kromann, Hasselvej 21: Jeg har boet her i 2 år. Jeg er redaktør på DR nyheder, og har 2 
børn. Jeg bruger alle foreningens tilbud, undtagen hjertestarteren, og vil gerne arbejde mere med 
fitnessparken. Jeg vil gerne arbejde for flere fælles ting/aktiviteter i grundejerforeningen så vi kommer 
til at snakke mere med hinanden. 
 
Ole Reitzel, Tværvej 5: Jeg har boet her i to omgange, senest siden 2007. Mit oprindelige mål med at 

gå ind i bestyrelsen var at få gjort noget ved biltrafikken på Ørnebjergvej. Jeg går også meget op i 
vedligeholdelsen af det grønne område ved Stuehøj, og er tilhænger af både legeplads og fitnesspark, 
samt fastelavnsfesten. Jeg går ind for at vi har nogle fælles aktiviteter. 
 
Afstemningsresultat: 
Ole Reitzel: 26 
Søren Søby: 5 
Hans Chr. Kromann: 29 
 
Hermed blev Ole og Hans Chr. valgt som bestyrelsesmedlemmer. 
 
Suppleanterne Ida Bode, og Lindamilena Madsen, ønskede ikke at genopstille som suppleanter, og 
der skulle derfor vælges to nye. To kandidater meldte sig: 
 
Liselotte Stotz, Engvej 83 
 
Rikke Ager, Egevej 19 
 
Begge blev valgt med akklamation. 

9. Valg af bilagskonsulent og registreret revisor 

Ann-Mai Hansen, Ørnebjergvej 52, ønskede at træde tilbage som bilagskonsulent. Niki Nielsen, 
Agavevej 1, stillede op som ny bilagskontrollant og blev valgt. 
Ingen i salen kunne pege på alternativer til at overtage Bodil Baghs (registreret revisor) arbejde og 
ansvar. Bodil Bagh blev derfor genvalgt. 



Side 5 af 6 

10. Eventuelt 

Ungefester på Engen: 
 
Per Friborg, Engvej 89: Vi er en del medlemmer af grundejerforeningen som siden sidste år er blevet 
meget påvirket af de unges fester. 200-300 unge holder fest, larmer, tænder bål. Vi er utrygge ved 
situationen. Den 6. juni er der via Facebook inviteret til den første store fest i år, der opfordres til at 
medbringe alkohol og musik. Vi er bange. Vi har behov for at bestyrelsen kommer ind over og viser 
deres støtte til os. 
 
Svar: Vores dagsorden er at festerne helt skal stoppes. 

 
Der var ønske om at formanden tropper op og viser sig i sagen. 
 
Lasse Eierdal (formand), Bøgevej 32: Den 11. maj er der borgermøde med kommunen – der møder 
bestyrelsen op. 
 
Per Friborg, Engvej 89: Vi har snakket med de unges forældre. 

 
Niki Nielsen, Agavevej 1: Jeg vil gerne lige sige at bestyrelsen ikke har været passiv i sagen hele 

sidste år. Udfordringen er hvad vi kan gøre. Kommunen hævder at de ikke kan forbyde festerne og det 
at folk samles på Engen. 
 
Kasper Rubin, Agavevej 6: Kommunen har holdt forskellige møder i efteråret, her var vi med ved 2 

møder og sagde vores mening. 
 
Ole Reitzel, Tværvej 5: Vi har skrevet til borgmesteren og lagt brevet ud på hjemmesiden. Det er 

heller ikke nemt at finde den rette lovhjemmel til at gribe ind. Vi har svaret på de mange mails, men vi 
kan jo ikke maile til alle i grundejerforeningen. 
 
Alice Johansen, Kastanievej 6: Jeg tænker på dyrene. Kan man få noget naturfredning ind over? 
Svar fra salen: Det kan man ikke. 
 
Helle Roslund, Engvej 79: Jeg har læst jeres mail, men alligevel følt mig noget alene. Vi er nok 

meget følsomme, men vi har ikke altid følt den store opbakning fra jer. 
 
Niels B. Sørensen (dirigent): Jeg er formand for Karmstengård, vi er helt på linje med jer, og vi har 

også henvendt os til kommunen. Vi føler også kommunen er svær at danse med. Og vi håber at 
reglerne bliver skrappe og at politiet vil møde op. Det er ikke så let at løse det her. 
 
Rikke Ager, Egevej 19: Grundene må jo falde i værdi lidt efter lidt. Men husk at bestyrelsesarbejdet er 

frivilligt. Jeg tror bestyrelsen har gjort et stort arbejde. 
 
Toni Hammarkvist, Engvej 52: Vi er ikke berørt af problemet, men vi forstår dem, der er udsatte. 

Men vi må tænke ud af boksen og gøre området uattraktivt for de unge. 
 
Lindamilena Madsen, Cedervej 13: Jeg er den eneste i bestyrelsen, der har en dreng, der deltager i 

festerne dernede. Et forslag til bestyrelsen kunne jo være at forældrene i grundejerforeningen 
opfordres til at snakke med deres unge børn, om hvordan man opfører sig og hvem man inviterer. 
 
Liselotte Stotz, Engvej 83: Giv mig jeres mail, hvis I vil med til borgermøde den 11. maj. Husk man 

skal melde sig til. 
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Hanne: Har grundejerforeningen ejet Engen engang? Svar: Nej, vi fik lov at låne 1 td. land, mod at 

opstille og drive en legeplads på området. 
 
Hans Chr. Kromann, Hasselvej 21: Kan man afholde kommunale fester 1 gang om året? 

 
Slutkommentar: Den eneste vej frem er et langt sejt træk hvor vi påvirker kommunen. 
 
 
Formand Lasse sagde tak for god ro og orden. Derefter blev der overrakt kurve til afgående 
medlemmer og suppleanter fra bestyrelsen som en erkendtlighed for deres virke: 
 
- Tak til Niki Nielsen, som har været i bestyrelsen i ca. 4 år. 

 
- Tak til Lindamilena Madsen, som var været suppleant og i bestyrelsen i ca. 6 år. 

 
- Tak til Ida Bode, som har været suppleant 1 år. 

 
Der lød også en tak til Niels B. Sørensen, som nu har været dirigent for os 3 gange. 
 
 
 
Efter borgermødet den 11. maj 2015: 
 
Kommunen oplyste at der bliver udarbejdet et regelsæt for alle grønne områder i kommunen. 
Regelsættet er endnu ikke godkendt af politiet, men omfatter blandt andet følgende punkter: forbud 
mod at spille musik efter kl. 22:30, forbud mod at tænde bål og forbud mod at optræde synligt beruset. 
Reglerne kommer til at fremgå af et skilt, der sættes op på Engen. Rent praktisk betyder det, at politiet 
vil kunne gribe ind, hvis et forbud overtrædes. 
 
På mødet blev det også forklaret hvorledes man bør anmelde sin sag hos politiet via internettet på 
www.politi.dk. Bestyrelsen har spurgt politiet om den præcise internetadresse, men fik at vide, at man 
alligevel ikke kan anmelde problemer på Engen via nettet. 
 
Politiet opfordrer til at ringe på 114 hvis der opstår problemer på Engen. Hvis der er ressourcer til 
rådighed vil politiet møde op. 
 
Man kan sende en mail til nsj@politi.dk (Nordsjællands Politi), hvis man vil gøre opmærksom på 
problemer eller hændelser, men ikke har brug for øjeblikkelig respons. 
 
 

http://www.politi.dk/
mailto:nsj@politi.dk

