
Grundejerforeningen Ørnebjerg
Referat af ordinær generalforsamling 21. april 2010

Formand Tina Olsen bød velkommen til generalforsamlingens fremmødte grundejere. Fremmødt var 36 grundejere 
inklusiv bestyrelsen 

1. Valg af Dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bruno Johnsen fra Fyrrevej. Der var ingen modkandidater. Bruno Johnsen blev valgt.
Bruno takkede for valget. Han startede med at bekræfte at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 14 dages 
varsel, med modtagelse pr. post den 31. marts.

Dirigenten oplæste derefter dagsordenen. Dirigenten foreslog, at de indkommende forslag blev drøftet før regnskab og 
budget – idet de indkommende forslag ville kunne få betydning for budgettet. Der var ingen indsigelser mod dette 
forslag. Dagsordenen godkendt med ændring på rækkefølgen.

2. Referat fra 2009

 Referatet udsendt juni 2009 efter generalforsamlingen - ingen kommentarer – derefter godkendt.      
 Dog fremkom opfordring til at det fremover vil komme til at ligge på hjemmesiden.

Dirigenten gav ordet til formand Tina Olsen, Fyrrevej 16.

3. Bestyrelsens beretning.
Skriftlig beretning var medsendt indkaldelsen. 
Formand Tina Olsen aflagde følgende mundtlig beretning.

• Børnekræmmermarkedet har fået forkert dato på den skriftlige beretning – korrekt dato er 12. juni kl. 1100.
• Det skal her nævnes, at der fortsat bliver arbejdet med trafikken på Ørnebjergvej. 

Der har været foretaget én hastighedsmåling – men på en tidlig morgen to dage efter et større snefald – så folk 
kørte meget stille. Kommunen har lovet os, en mobil chikane, som skal opsættes på Ørnebjergvej ud for 
Tusindfrydvej – den har vi ventet længe på, den står i kommunens materielgård og ”venter” på, at kommunen 
har et par mand til at flytte den.
- Vi har anmodet, om at få flyttet 40 km. skiltet, som står i starten af Ørnebjergvej, men også det koster 

penge.
- Vi har undersøgt muligheden for opsætning af skilte fra ”Rådet for større trafik sikkerhed” – dem ”tag 10 af 

farten” – men de må ikke bruges hos os – fordi vi allerede har taget 10 km. af farten i området - fra 50 km til 
de nuværende 40. Og denne grænse må tilsyneladende ikke sættes ned til 30 km i timen på grund af 
busserne.

- Asfaltbelægningen – ønske om mere støjdæmpende asfalt på Ørnebjerg – det står ikke øverst på 
kommunens prioriteringsliste.

• Der afholdes vedligeholdelsesdag på Stuehøj den 8. og 9. maj – alle er som vanligt meget velkommen til at give 
en hånd med.

• Ud over det i den skriftlige beretning nævnte – har bestyrelsen haft henvendelser pga. nabo stridigheder, der 
har været klager over store gener fra knallertkørende unge mennesker og klager over gøende hunde.

• Hjemmesiden har haft svære opstartsvanskeligheder – men er nu i gang – med stor hjælp fra Carsten 
(grundejer) og Kasper, som har været suppleant i bestyrelsen det sidste år.

• PBS – har også haft sine vanskeligheder til at begynde med, men kører fint nu.

Herefter fik beretningen følgende ord med på vejen.
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Poul Erik Høxbroe, Engvej 28 – hvem skal holde trekantsområdet ved Tusindfrydsvej? – der ligger meget affald. 
Niki Nielsen, Agavevej 1 – kan vi lukke helt for bommene – for at undgå knallertkørslen? 
Per Johansen, Kastanievej 6 - hjemmesiden fungerer ikke optimalt, kunne ikke trække regnskaberne til 
generalforsamlingen ud. 
Erik Jønsson Ørnebjergvej 57 - vi har fortsat busser med kun 1 passager i.

Louise Andersen, Agavevej 2 - lukning af bommene, vil blive en stor gene for barnevognene, som så ikke vil kunne 
komme igennem. 
Poul Erik Høxbroe, Engvej 28 – den opfordring fra bestyrelsen, der blev udsendt ud til grundejerne om ikke til at 
parkere på fortovene, den var rigtig god. Reglerne i Ølstykke er at fortovet skal have 1½ m friareal til hæk til eventuel en 
parkeret bil.
Per Andreasen, Hasselvej 11 - påpegede, at beretningen var utrolig tynd.

Peter Dahl, Engvej 58 - det er ikke kun busserne der kun har én passager, det har privatbilerne også.
Poul Erik Høxbroe, Engvej 28 - vi skal være glade for busserne – for vi bliver alle ældre og får brug for busserne en 
dag.                                

Formand Tina Olsen svarede
• Trekantsområdet ved tusindfrydsvej er kommunens, og dermed er det kommunen, der skal renholde 

græsarealet. 
• Bommene har både fordele og ulemper – ligesom forskellige former for chikaner har. Faktum er, at kommunen 

ingen penge har til nogen form for tiltag. Bommene på skolevejen skal selvfølgelig op igen, men det vil ikke 
nedsætte knallertkørslen væsentligt.

• Hjemmesiden – der ikke fungerer – det skal vi selvfølgelig lige se på. 
• Meget muligt at beretningen er tynd, men bestyrelsen har faktisk lagt en del arbejdstimer i 

grundejerforeningsarbejdet, men vil ikke nødvendigt skrive alt hvad vi laver, da det kan have en mere følsom 
karakter eller svært at skrive ned – derfor den mundtlige beretning.

• Buskørslen på Ørnebjergvej, drøftelsen om hybrid busser, omlægning af ruter – har intet med vores 
grundejerforening at gøre. Det ligger i kommunens beslutning. 

Finn Fedderholdt, Engvej 8 - påpegede, at hvis man kom kørende fra Udlejre, er der et skilt med ophør af 30 km.zone, 
men der manglede så et skilt med 40 km. zone- hvilket vel må betyde at man må køre 50 km/t, som i bebygget område.
Erik Jønsson, Ørnebjergvej 57 - ønsker ikke busserne nedlagt, men påpeger problemet med seks busser i timen med 
kun 3-6 passagerer.
Susanne Tønder, Ahornvej 3 - rart hvis der på hjemmesiden kunne blive lavet et debatforum, så f.eks. at den trafikale 
drøftelse kunne foregå der. Men påpegede, at tonen i debatten skal være ok. Hun er glad for bussernes hyppighed – og 
påpegede at vi betaler for busserne, uafhængig af om de kører en eller flere gange i timen.

Per Andreasen, Hasselvej 11 har afleveret regulativ for parkeringsregler i Egedal kommune – påpeger i øvrigt, at der 
er problemer med at kunne gå på Irisvej pga. parkerede biler. Påpegede, at kommunen rent faktisk manglede den 
sidste øverste belægning af asfalteringen på Ørnebjergvej. Rundkørslen har nu fået flere gange, uden at Ørnebjergvej 
har.
Ole Reitzel, Tværvej 5 - Kedeligt med nuværende chikaner der ikke sænker farten, kun bump hjælper, og hvis det er af 
hensyn til busser, at der ikke kan laves bum, så må det være fordi, de kører for hurtigt. Er det muligt at få at få opsat 40 
km. skilte på chikanerne?
Susanne Tønder, Ahornvej 3 - Kan det undersøges om 40 km.zone skiltene kan blive større. Fortæller i øvrigt, at  
chikanen ud for Ahornvej er blevet påkørt 5 gange, heraf de 2 alvorligt.

Erik Jønsson, Ørnebjergvej 57 - Nok er det kommunens beslutning omkring buskørslen, men grundejerforeningen er 
vores talerør.
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Bruno Johnsen, Fyrrevej 18 - Større skilte er undersøgt, det må man ikke.  

Formand Tina Olsen svarede
• Tak for forslagene til hjemmesiden, men der vil ikke komme en debatside.
• Parkeringen på Irisvej – vi vil fortsat henstille til hensigtsmæssig parkering. Vi har ingen form for myndighed. 

Hvis det drejer sig om firmabiler, der parkeres på hjemadresser, kan man først ringe på hos parcellen ellers kan 
man ringe til firmaet og påpege den uhensigtsmæssige parkering.

• De eksisterende chikaner er ikke specielt hensigtsmæssige, der køres ofte fortsat for hurtigt.
• Der må ikke sættes nogen form for skilte op på vores chikaner.
• Bestyrelsen vil arbejde videre med trafikken – og henstiller til alle om at køre ordentligt.
• Vi skal huske, at vores grundejerforening rent faktisk ikke har gennemkørende trafik, det er kun beboerne selv, 

der kører her.

 Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
4. Indkomne forslag. 

Rækkefølgen på dagsordenen ændret, idet indkommende forslag ville kunne få betydning for budgettet.
• Der er indkommet 3 forslag omkring snerydning.

Alle 3 blev drøftet under en samlet drøftelse. 
1. Forslag var fra bestyrelsen med et kontingent forhøjelse på 150 kr. med henblik på snerydning.
2. Forslag fra John Ranker, Egevej 22. Forslag om snerydningstjeneste og dertil kontingentstigning til 

at dække omkostningerne.
3. Forslag fra Poul-Erik Høxbroe, Engvej 28, forslag om at grundejerforeningen indgår aftale om 

snerydning – og at der afsættes penge i budgettet til denne snerydning. Kontingentet justeres, så 
det rummer forslaget. Overskydende beløb for justeringen – reguleres efterfølgende år i 
kontingentet.

Bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheder – og på nuværende tidspunkt er der indhentet 2 typer tilbud;

A. Et tilbud hvor vi binder os til, at betale for minimum 15 rydninger – altså en fast års pris, som skal 
betales hvad enten der ryddes 10 eller 15 gange. Hvis der skal ryddes mere end de 15 gange er 
den efterfølgende pris til samme ”lave” gennemsnitspris.

B. Et tilbud hvor vi betaler pr. gang. Prisen er så højere, fordi vi selv bestemmer antallet af gange. 
Dvs. vi betaler ikke for noget vi ikke får.

C. Tilbuddene kan yderligere differencers i rydning af vej, rydning af fortov, saltning af vej, saltning af 
fortov, bortskaffelse af sne. For hver ting øges prisen til ca. det dobbelte.

Poul Erik Høxbroe, Engvej 28 - påpegede, at sneen fra vejrydningen ikke måtte smides ind på fortovet. Kontingentet 
må kunne reguleres, således at det ikke bliver til en opsparingskonto, såfremt der ikke bliver behov for snerydning.
Ole Lensing, Astersvej 11 - Gjorde opmærksom på, at Tårnby kommune har et forslag i gang (hvor har de noget i 
gang?) omkring deres Grundejere, som nu også selv skal stå for vedligeholdelse af vejene. Syntes vi skal afvente 
denne afgørelse, før end der tages beslutning om snerydning.

Finn Fedderholdt, Engvej 8 - allerede i dag, hvor der ryddes veje, smides sneen ind på fortovene. Da der i år blev 
ryddet på Engvej, var der en stor traktor igennem, som blot flyttede bunken af sne fra side til side.

Formand Tina Olsen svarede - bestyrelsen stiller forslag om kontingent forhøjelse med 150 kr. Det kan dække 
snerydning af vejende. Vi kan undersøge, hvad det yderligere vil koste at få fjernet sneen helt.
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Lone Kofoed Bøgevej 34 - vi er allerede i dag forpligtede til at skulle rydde sneen både på fortov og ½ ud på vejen. Vi 
skal rydde for postvæsnet og skraldefolkene. Når så skraldemændene ikke har hentet affald i år, er det fordi vi ikke har 
ryddet vejene således at skraldemændene kan færdes forsvarligt omkring deres lastbiler.
Per Andreasen, Hasselvej 11 - mener kontingent forhøjelsen skal øremærkes snerydning, for ikke at pengene kan 
bruges på andet.
John Ranker, Egevej 22 - 150 kr. er kun lille stigning – andre grundejerforeninger har et væsentlig højere kontingent. 
Kunne måske få ryddet sneen tidligt morgen, således at der var ryddet inden vi skulle rydde fortovene.
Nanet Groth, Maghonivej 4 - syntes det er den enkelte grundejers ansvar, at få ryddet sne, syntes ikke der skal være 
kontingent forhøjelse. Maghonivej var skrabet – men der blev alligevel ikke afhentet skrald.

Alice Johansen, Kastanievej nr. 6 - sneen må ikke ryddes til at lukke indkørslerne.
Bruno Johnsen, Fyrrevej 18 - godt forslag, lad os starte det, lad os få erfaring, beløbet er meget lille.
Susanne Bay, Thujavej 3 - flot at bestyrelsen vil tage sig at opgaven med snerydningen.

Susanne Tønder, Ahornvej 3 - syntes at alle grundejerforeninger i området burde i fællesskab indhente et tilbud 
gennem kommunen. Mener, at det er kommunen, der har indhentet for dårligt et skralde-tilbud, siden vi ikke fik hentet 
skrald, mens der var sne.
Ole Reitzel, Tværvej 5 - mængden af sne har givet problemer. Sneen flyttes fra fortovet til vejen og igen fra vejen til 
fortovet. Syntes vi skal rydde fortovene, og så kører sneen fast på vejen. Mener det bliver for dyrt at fjerne sneen.

Formand Tina Olsen – pengene bliver øremærket til sne. Det er arbejdstilsynet, der stiller kravene vedrørende 
skraldebilerne og fuld rydning af vejene. Andre grundejerforeninger betaler op til 1500 kr. i kontingent.

Niki Nielsen, Agavevej 1 - mente ikke diskussionen førte til videre opklaring. Opfordrede til tillid til bestyrelsens 
arbejde, og at der skal gives råderum til dette.
Keld Sørensen, Cedervej 17 mener 150 kr. er ok. Måske endda mere. Pengene bør øremærkes sne, men skal ikke 
føre til kontingent reduceres, hvis der et enkelt år ikke ryddes sne.

 Forslaget blev herefter sendt til afstemning - 18 for, 15 imod kontingent forhøjelsen.
 Forslaget er derfor vedtaget.

Forslag: Bestyrelsen holdes kontingent fri.

Finn Fedderholdt, Engvej 8 - bestyrelses arbejde er frivilligt arbejde – derfor imod forslaget
Poul Erik Høxbroe, Engvej 28 - vil gerne vide om der gives nogen anden form for honorar i forbindelse med 
bestyrelsens arbejde.

Kasserer Morten Madsen, Thujavej 6 – der gives en årlig skovturs middag. Og der gives mad til møderne.

Ole Lensing, Astersvej 11 - ifølge regnskabet er der, et forbrug på bestyrelses arbejde på 12.000 kr.
Susanne Tønder, Ahornvej 3 - bestyrelsen arbejde frivilligt, ikke lønnet.
Alice Johnsen, Kastanievej 6 - hvor mange møder drejer det sig om – og hvorfor er suppleanterne med?
Per Andreasen, Hasselvej 11 - § 7, budgettet er fastlagt – derfor kan der ikke foreslås honorar.

Poul Erik Høxbroe, Engvej 28 - ifølge § 11 kan et honorar fastsættes af generalforsamlingen
Lis Johnsen, Fyrrevej 18 - samfundet udvikler sig – også tillidsmænd får i dag honorar. Ved fra egen tidligere erfaring, 
at der bruges mange timer i grundejerforeningens bestyrelse. Det kunne så måske også lokke flere ind i arbejdet.

Formand Tina Olsen - der har hidtidigt ikke været udbetalt honorar. Der er en årlig udflugt med en udgift på 500 kr. pr 
hoved. Der afholdes ca. 5 ordinære bestyrelsesmøder. + efter behov. Vi har nogle meget aktive suppleanter, der ifølge 
en tidligere beslutning deltager i alle bestyrelsesmøderne. Suppleanterne har ikke stemmeret. Bestyrelsen bruger meget 
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tid på arbejdet. Lige fra de ordinære møder, til arbejdsdage, vi husstandsomdeler referat, indbydelser, holder social 
arrangementer, går hæk / fortovsgennemgang 2-3 gange årligt, været på gennemgang med hensyn til snerydning m.m.

 Forslaget blev herefter sendt til afstemning 14 for, 15 imod. Forslaget derfor faldet.

5. Regnskab

Kasserer Morten Madsen, Thujavej 6 - fremlagde regnskabet.

Påpegede at der ved årets udgang (2009) var et underskud på 29.000. P.t. er der et overskud på 70.721 kr. Det betyder 
også, at vi nu er gældfri og har betalt legepladsen færdig.

Finn Fedderholdt, Engvej 8 - hvorfor penge på girokontoen, når vi har en kassekredit? Hvad bruges der af kontor-
artikler? Hvorfor er der foretaget revisorskift?
Susanne Tønder, Ahornvej 3 - Hvilke driftsudgifter er der tale om? Og hvilke vedligeholdelsesudgifter?
Ole Lensing, Astersvej 11 - Regnskabet er stillet godt op. Vi burde have haft et budget med ud.

Kasserer Morten Madsen, Thujavej 6 svarede:
Girokontoen er pr. 31/12 – vi har først fået penge ind her ved kontingent indbetalingerne – ja pengene kan flyttes – er 
dog endnu ikke gjort. Kontorartikler – er til indkaldelser – kopi, frimærker. Revisorskift – fordi den gamle revisor fortsat 
arbejdede med kassebogsstyring og ikke i excel – krævede meget ekstra arbejde af kassereren. Det kostede ekstra at 
skulle starte op hos ny revisor. Driftsudgifter er hovedsagelig gartneren på Stuehøj, græsslåning og beskæring af træer. 
Vedligehold er legepladsen, bænke mv. Stuehøj.

 Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

6. Budget 2010 og 2011
2 forskellige budgetter fremlagt – et med en stigning på de 150 kr. og et uden. Kontingentet er nu 350 + de vedtagne 
snerydnings kr. 150 = 500 kr. pr. parcel.

Ole Lensing, Astersvej 11 - Vi burde have haft et budget med ud. Gjorde dog opmærksom på, at et budget blot skulle 
fremlægges ikke stemmes om. Og at kontingent stigningen var vedtaget, derfor skulle der ikke stemmes om denne 
endnu engang.
Ole Reitzel, Tværvej 5 - påpegede at det dog var godt hvis generalforsamlingen godkendte budgettet.

Formanden Tina Olsen, vil gerne have generalforsamlingens bemærkninger. § 17 punkt 5 siger fremlæggelse af 
budgettet og fastsættelse af kontingentet. 
Susanne Tønder, Ahornvej 3 - hvorfor afsat 1000 kr. til sommerfest – vi er ikke nogen selskabsforening. Nu hvor 
gælden til legepladsen er betalt – skal kontingentet så sættes 100 kr. ned igen?  
Erik Jønsson, Ørnebjergvej 57 - Hvad med vedligehold af legepladsen i Engen? Kan vi lukke Engen?

Kasserer Morten Madsen, Thujavej 6 svarede;
Sommerfesten = børnekræmmermarked. Der er afsat 1000 kr. til at grille. Omkring opsparing ligger der en tidligere 
beslutning om at have en kassebeholdning på 100.000. Der er ydermere ikke kommet noget forslag om kontingent 
nedsættelse. Vedligehold på legepladserne – vi har 3 – Engen og de 2 på Stuehøj. Den lille på Stuehøj hærges.  
Den store nye – de ting, der er blevet repareret er blevet det på garantien – den udløber nu. Engen – vi har ingen 
opsynsmulighed – vi vedligeholder til en vis grænse det nuværende – vi køber ikke nyt og vi fjerner det gamle i stedet 
for at udskifte.

 Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning – 3 stemte dog imod. 
7. Valg til bestyrelsen

Næstformand:
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Nuværende næstformand Lone Kofoed, Bøgevej 34 ønsker genvalg. Niki Nielsen, Agavevej 1, ønskede også at 
opstille til næstformand. Vi gik til afstemning… 
Niki fik 6 stemmer – Lone fik 22 stemmer. Lone fortsætter som næstformand.

 Kasserer – nuværende kasserer Morten Madsen trækker sig på grund af jobkrav.
Bestyrelsen foreslog Kasper Rubin Agavevej 6. Har boet her i 4 år, været suppleant i bestyrelsen siden sidste 
generalforsamling, kasserer i dykkerforening gennem 5 år. Ingeniør af uddannelse, tal forståelse. 

Kasper Rubin blev enstemmig valgt.

 Resten af kandidaterne til bestyrelsen
                   Lindamilena Madsen, Cedervej 13, har været suppleant siden sidste generalforsamling.
                   Niki Nielsen Agavej 1
                  Begge enstemmig valgt.

                       
Suppleanter: Her skulle vi bruge to

1. suppeant - Lasse Eierdal, Bøgevej 32 blev valgt. Uden modkandidat.
2. suppleant - Ole Linsing, Astersvej og Ole Reitzel, Tværvej 5 - stillede begge op. Ole Reitzel blev valgt med 27 
stemmer mod to.

             
Folkevalgt revisor Anne Müller modtog genvalg. Anne blev valgt.

8. Eventuelt

Nanet Groth, Maghonivej 4 - er det mon muligt at få ridebanen oversprøjtet med vand til vinter til en skøjtebane?
Poul Erik Høxbroe, Engvej 28 – ridebanen er kommunens – men vi har tidligere brugt overløbsbassinet ved Irisvej.

Ole Reitzel Tværvej 5 – har bestyrelsen gjort noget ved at kommunens nu kun at opkræver vand og renovation 1 x 
årligt?

Formanden Tina Olsen Bestyrelsen har sendt brev videre til GSU, men i forbindelse med kommune 
sammenlægningen arbejder GSU ikke effektivt. Bestyrelsen vil henvende sig igen.

Afslutningsvis blev der sagt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Poul Poulsen for hans rigtig mange år, Morten 
Madsen for hans tid som kasserer og endelig til Nicolaj Hebel for hans indsats.
      
     

 Dirigenten Bruno Johnsen takkede for nogenlunde god ro og orden.

                                                                                                                          Referent Lone Kofoed.
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