
Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Referat af ordinær Generalforsamling 22.4.2009. 

 
Formanden Kim bød velkommen til generalforsamlingens fremmødte grundejere og til sognepræst 

Jørgen Anker Jørgens, som herefter holdt et forrygende og festligt foredrag om det at være en 

moderne præst fra starten af hans karriere og indtil nu,godt krydret med sange fra 

højskolesangbogen. 

 

Jørgen Anker Jørgensen fortalte han havde været præst i 25 år, heraf de sidste 10 år i Ølstykke. På 

trods af det, oplevede han fortsat at blive budt velkommen med ordene –”er du den nye præst.” Han 

hørte også fortsat ordene: ”Han virker ikke som en præst!” Og det skulle så forstås som en 

kompliment! 

Jørgen Anker Jørgensen er vokset op i en præstefamilie og ville bestemt ikke selv være præst. 

Uddannede sig i stedet til at undervise i musik ved gymnasium; men blev siden præst ved et uheld. 

Fortalte så, om kampen for det lille lokalsamfund, hvor forretningerne en efter en lukkede; her 

havde  man truet med at lukke posthuset og stationen. Jørgen Anker Jørgen besluttede sig sammen 

med nogle andre lokale at protesterer, derfor  blev sat en annonce i avisen; at den 1. Maj ville 

Jørgen ANKER JØRGENSEN holde tale foran posthuset. Denne lille ”misforståelse” gav et stort 

fremmøde. I sin tale nævnte han bla. at man skulle kæmpe for bevarelse af de små lokalsamfund, 

ikke mindst nævnte han, at man burde kæmpe for at besætte stillingen som lærer/præst på den 

nærtliggende ø. Efter talen blev Jørgen Anker Jørgensen så udfordret til at besætte denne stilling, 

hvilket han gjorde. 

- Se det er historien om vores lokale præst. 

Undervejs og som afrunding udfordrede Jørgen Anker Jørgensen os alle i grundejerforeningen –

med spørgsmålet. Hvoraf kommer navnet” Ørnebjerg” Præsten tilbød at komme en anden gang for 

at hjælpe os med svaret. 

 

Generalforsamlingen startede kl. 20.15 

 

1. Valg af Dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Bruno Johnsen fra Fyrrevej. Der var ingen modkandidater. Bruno 

Johnsen derfor valgt. 

 Bruno takkede for såvel som applaus. Startede med at bekræfte at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet med 14 dages varsel. Dog påpegede Ole Reitzel Tværvej 5, at 

han først havde modtaget sin indkaldelse d. 15.  Bruno fastholdte at varslingen var 

overholdt, hvilket kunne bekræftes ved flere af de andres indkaldelser. Ole Reitzel 

ønskede dog heller ikke at forkaste dagsordenen på dette grundlag. 

 Dirigenten oplæste derefter dagsordenen. Ingen havde indsigelser. Dagsordenen 

godkendt. 

 Dirigenten overgav ordet til formanden Kim Pedersen, Thujavej 8. 

 

 

2. Referat fra 2008 – ingen kommentarer – derefter godkendt. 

 



3. Bestyrelsens beretning – udsendt med indkaldelsen.  

            Formanden Kim Pedersen aflagde følgende mundtlig beretning. 

 Sne – Husk at vi alle er forpligtet til foruden for rydning af fortov også at rydde ½ 

vejbane. 

 Beplantning/beskæring ved fortov – bestyrelsen har været ude på syns runde. Der hvor 

der har været problemer – har man først fået et brev med reglerne, siden hvis det var 

nødvendigt også en snak. Der er nu kun et par enkelte tilbage, dem er der taget 

kontakt til kommunen , for at kommunen kan foretage det videre forløb. 

 Ukrudt – husk også at fjerne dette mellem fliserne på fortovet. 

 Fastelavn – rigtig hyggelig 130 børn. På hjemmesiden kan vil billederne fra fastelavn 

snart blive lagt ud. 

 Trafik – vi døjer fortsat med megen og hurtig trafik på Ørnebjergvej og Engvej. Der 

har været flere henvendelser til kommunen, hvor vi har påpeget, at der køres for 

stærkt, at der mangler skiltning, vi har forespurgt om støjdæmpende asfalt. Først her 

i april har kommunen svaret: ”der er ingen penge.” 

Kommunen har foretaget fartmålinger – og målt gennemsnitsfarten til 28 km/timen 

på Engvej og 38 km/timen på Ørnebjergvej. 

Grundejerforeningen er gennem 2 år blevet lovet en vejchikane på Ørnebjergvej ved 

Tusindfrydvej. Dette tilsagn er trukket tilbage pga. af den lave hastighed. 

 Ved sidste generalforsamling blev der nedsat et trafikudvalg, som nu vil arbejde        

videre med denne sag. 

   Parkering – grundejerforeningen gør opmærksom på, at der ved parkering på 

fortovene  skal kunne passerer en dobbelt barnevogn uden problemer. 

 Hjemmesiden har været svært at løbe i gang, vi har nu fået hjælp og netop inden for de 

sidste par dage, ser det ud til at lykkes. 

 Infokanalen – de grundejere der er tilsluttet kabel tv, kan se bestyrelsens navne + tlf. 

nr. på infokanalen. 

 Legepladsen på Stuehøj. Bruges rigtig meget. Der er kommet ny vippe, og der er 

kommet et ekstra skraldestativ på Stuehøj.  Rent faktisk går ½ delen af vores 

kontigent til at betale for vedligeholdelse (gartner) af Stuehøj. Kommunen er blevet 

forspurgt om de vil være med til at dække udgiften. Men kommunen takker nej. 

 Legepladsen – Engen. Her er vores legeplads blevet smadret, det er politianmeldt. På 

trods af, at vi kunne henvise til en teenager og hans mor, som angiveligt kendte meget 

til sagen – så er sagen nu henlagt som uopklaret.  Legepladen på Engen er blevet 

nedprioteret af bestyrelsen, fordi det ikke er muligt for os, at holde øje med stedet. 

 Pbs_ Ikke helt oppe at kører endnu – men kommer. 

 Renovationsudgifterne steget med 48%, formanden opfordrede den kommende 

bestyrelse til at arbejde videre med denne sag 

 Sommerfest på Stuehøj under planlægning. 

 

Herefter fik beretningen følgende ord med på vejen. 

Uffe Bloch, Fyrrevej 34 – ikke rimeligt at kommunen henviser til  gennemsnitsfart – 

for hvor mange kører for stærkt! 

Græsslåning – kan bestyrelsen pr. brev komme med en opfordring -  til at følge den 

gamle tradition om ikke at slå græs efter kl. 14 på søn og helligdage. 

Knallertkørsel – stort problem flere kan måles til 60/70 km. I timen. Kan bestyrelsen 

opfordre forældrene til at tage en snak med de unge mennesker. 



 

Ole Reitzel, Tværvej 5 hjemmesiden – alle tiders – håber referatet kommer til at ligge 

her. Enig i at vi ikke kan bruge en gennemsnitsmåling på hastigheden. Spurgte om vi 

ikke kunne få lavet bump i stedet for chikanerne; fordi nogen fortsat kan passere 

chikanerne med op til 50/60 km. I timen, det kan man ikke med bump. 

 Påpegede at *40 km* skiltet er meget lille.  

Spurgte om det er muligt at sætte fartbegrænsnings skilte op på chikanerne.   

Spurgte om der kunne opsættes flytbare fartmålere. 

Renovationsafgiften – vandet steget. Betalingen skal nu falde af en gang – og forud. 

Kan grundejerforeningen yde fælles front med en  kontakt kommunen. Har selv 

henvendt sig til kommunen – fik svaret at det var muligt at afdrage over 4 rater men 

med en rente på 1% pr. mdr. 

 

Martin Olesen, Cedervej 13 findes der regler for højden på træer i folks have? 

 

Susanne Tønder Ahornvej 3 fortalte hun var ingeniør, og kunne  derfor oplyse at 

bump var ikke populær hos ambulancer/brandbiler. Oplyste endvidere at 

støjdæmpende asfalt kun havde meget lidt effekt, når hastighederne lå på 40-45 km. I 

timen. 

Spurgte om der var lavet måling på trafik mængden. 

Påpegede ligesom Ole Reitzel, at det var helt urimeligt med opkrævningen for 

forbrugsafgifter af en gang. Godt hvis grundejerforeningen  ville gå ind i denne sag. 

Opfordrede til ved fremtidige generalforsamlinger – at der ville blive sat tid på 

foredraget og hvad tid generalforsamlingen så ville starte. Syntes fordraget havde 

været udmærket, men som mor til et barn på 4 mdr. ville hun gerne have sparet denne 

tid. 

 

Formanden Kim Pedersen svarede. 

Græsslåning – vi har ingen mulighed for restriktioner  - men vi vil gerne henstille til at 

grundejerne ikke slår græs på søn- og helligdage efter 14. 

Knallertkørsel -  vi skriver i referatet og opfordre forældre til at tale med de unge. 

Hjemmesiden – også bestyrelsen meget glade for at den nu er kommet op at stå. 

Referatet vil komme på hjemmesiden , men også husstandsomdelt. 

40 km. Skiltet sidder ifølge kommunen i henhold til politiets retnings linjer 

Bump vi har drøftet det flere år. Det bliver chikaner ellers vil busserne ikke kører her. 

Støj dæmpende asfalt vil ikke blive pålagt – det koster for meget. 

Trafikmængde -  der kører ca. 2000 i jævndøgnstrafik. 

Forbrugsafgifterne – enig i det voldsomme krav – opfordrede den kommende 

bestyrelse til at forsøge at gøre noget – måske i GSU ( Grundejerforeningerne 

sammenslutning i Egedal. Denne er dog p.t. ikke fungerende efter sammenlægning af 

kommunen. Vi har hidtil været 22 grundejerforeninger her i Ølstykke) 

Træer i baghaver vi har ingen regler for højde på træer i folks haver. Opfordrede til en 

snak med naboen – ellers måtte der henvises til kommunalt hegnssyn. Eller evt. retsag. 

 

Bruno Johnsen  vi har tidl. foreslået reklameskilte med > her køres kun 40 km<  ; 

men vi måtte ikke.  

Ole Reitzel  hvad med alm. 40 km. skilte – opsat på chikanerne – 

grundejerforeningen kunne jo selv betale for skiltene. 



Erik Jønsson Ørnebjergvej 57 fortalte at ved Anemonevej er der et skilt med ordene 

>tag en 10 af farten< Kan vi sætte et sådan skilt op? 

Susanne Tønder gjorde opmærksom på at det er ulovligt selv at sætte skilte op. 

Uffe Bloch foreslog at der blev opsat skilte i chikanerne med hvem der har 

forkørselsret – ganske som i Frederikssund.   

Ole Reitzel sommerfest god ide – hvornår. 

Lone Kofoed Bøgevej 34 – angående sommerfest – så var det kun en ide – der var 

født ved sidste bestyrelses møde, men at det nu lød som om der skulle arbejdes videre 

med. 

 

Bestyrelsens beretning efterfølgende vedtaget. 

  

 

  

4. Regnskabet  
Udsendt med indkaldelsen. 

 Kasser Morten Madsen, Thujavej 6 redegjorde for regnskabet. Der blev oplyst at der var en 

mindre kasse difference på 383,60, som ikke havde været mulig at finde. 

På regnskabet kunne ses, at indførelse af PBS havde en udgift på 1000 kr. til indkøb af et 

konto nr.  

Gælden til legepladsen er betalt, vi betaler dog nu af på et banklån, som er optaget til 

betaling af legepladsen. Vi vil have betalt dette lån ud om 2 år. 

Den store udgift er som tidl. nævnt græsslåning. 

Kasper Rubin Agavevej 6 kan der spares penge på porto ved i stedet at husstandsomdele. 

Morten Madsen oplyste at allerede i dag husstandsomdeler vi alt, undtagen indkaldelsen til 

generalforsamlingen, fordi vi via poststemplet kunne bevise at generalforsamlingen var 

tidsnok indkaldt. 

 

I øvrigt ingen indsigelser til regnskabet, regnskabet efterfølgende godkendt. 

 

5. Budget 2009 og 2010. 

Morten Madsen oplyste at fordi der ved sidste års generalforsamling var blevet rejst kritik af 

budgettet blev lagt 2 år før end pengene skal bruges – derfor rejses budget 2009 igen ved 

denne generalforsamling for en mulig drøftelse. Samtidig blev budget 2010 forelagt. 

 

Der er på budget 2009 en planlagt udgift på 5000 kr. til indkøb af computer til at fører pbs + 

regnskab. I dag bruges en privat computer med de risici, dette måtte medføre. 

Formanden Kim Pedersen understregede, at kontingentet, på budgettet forsat er uændret.  

Kasper Rubin efterlyste midler afsat på budgettet til en sommerfest. 

 

Budgettet efterfølgende vedtaget med én stemme imod pga. den manglende budgetforslag til 

sommerfesten. 

 

6. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg 

Nuværende formand Kim Pedersen har ikke ønsket genvalg.  



I stedet foreslog bestyrelsen Tina Olsen Fyrrevej 16. Der var ingen yderligere opstillede til 

formandsposten.   Tina blev valgt som formand. 

 

Bestyrelsesmedlem Poul Poulsen, Engvej 25 modtog genvalg. Poul blev valgt. 

Bestyrelsesmedlem Allan Svendsen, Ørnebjergvej 12, modtog genvalg. Allan blev valgt. 

Efterfølgende var der fortsat en plads ledig i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Lone Kofoed 

Bøgevej 34.  Lone blev valgt. 

 

Tidl. suppl. Lone Kofoed nu ord. Medlem 

Tidl. suppl. Lis Johnsen ønskede ikke genvalg. 

 

Derfor 2 nye suppleanter. Følgende tilbød sig og blev valgt 

Kasper Rubin Agavevej 6 

Lindamillena Madsen, Cedervej 13 

 

Folkevalgt revisor Anne  Müller modtog genvalg. Anne blev valgt. 

 

8. Evt. 
Ole Reitzel kunne det være en ide med at holde sommerfesten på Skt. Hans aften? 

Jørgen Hvidemose Bøgevej 8. Er med i kommunalbestyrelsen. Vil følge op på sagen 

omkring forslaget med at dele udgiften for vedligeholdelse af græsområdet på Stuehøj. 

Jørgen Hvidemose takkede bestyrelsen for det frivillige arbejde. 

Bruno Johnsen  skal vi tage en snak med andre grundejerforeninger, som har samme 

forpligtelser – hvor det måske i stedet burde være kommunens forpligtelse? 

Uffe Bloch  Grundejerforeningen fik oprindelig arealet af kommunen, mod at vi 

restaurerede Stuehøj. Det har vi nu gjort 2 gange. Vi havde tænkt, at forære grunden tilbage 

til kommunen, men der blev takket nej. Uffe kunne fortælle at andre grundejerforeninger 

havde væsentlig større kontingent pga. vedligeholdelses udgifter.  

Grete Jensen, Irisvej 8 sommerfesten kan ikke lægges på Skt. Hans, idet den så vil gå imod 

Ølstykkes fælles Skt. Hans fest ved Søparken. 

Lone Kofoed vil arbejde videre i bestyrelsen med den oprindelige ide – at lave et mindre 

børnekræmmermarked hvor familierne så tager madkurv med.  

Ole Reitzel  hvad med fælles arbejdsdage? 

Kim Pedersen Vi må ikke sælge Stuehøj, det er fredet område. Oplyste at der starter 

reetablering af Skenkelsø omkring august. Der er netop udsendt nabo høring. 

Hans-Jørgen Cramer Nøddevej 12, fortalte en af vores nabo foreninger der betalte 1300 kr. i 

kvartalet.  

Tina Olsen  vedligeholdes dage = arbejdsdage – kommer på hjemmesiden. Bestyrelsen vil 

arbejde videre med en sommerfest. 

Ole Reitzel  Opfordrede til hjemmesiden sættes op til, at der kan gives besked til ens mail, 

når der er blevet skrevet noget på hjemmesiden. 

 

Generalforsamlingen afsluttede med at den nye formand Tina Olsen, takkede først Kim 

Pedersen for hans tid i bestyrelsen og Lis Johnsen for hendes tid i bestyrelsen. 

  

           Dirigenten Bruno Johnsen takkede for god ro og orden. 

 

                                                                                                                          Referent Lone Kofoed. 


