
 

 

 
Generalforsamling den 23/4 2014 kl. 19.00 

på Ølstykke bibliotek! 
Ølstykke den 11/5 2014 

 
 
            Beslutningsreferat   
 
Tilstede: 33 grundejere og 17 via fuldmagt 
Referent: Søren (nr. 1) 
 

1. Valg af dirigent 
 
Tim nr. 30 blev foreslået og valgt.  
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt, som 
foreskrevet i vedtægterne. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Michael fortalte om arbejdet i grundejerforeningen som det er forløbet det 
seneste år. 
 
Den største aktivitet i grundejerforeningens mail er glemte passwords til 
hjemmesiden, derfor er det nu lavet således at langt det meste indhold kan ses 
uden at logge på. Selvfølgelig undtaget beboerlisten med mailadresser. 
 
Der har været et forslag i nabohøring omkring opførelsen af nyt byggeri på 
Emilsgård. Dette forslag blev ikke godkendt efter indsigelser fra naboer og 
foreningen. Det videre forløb og afklaring af hvad der så skal ske kendes ikke. 
 
5 års gennemgang af området med Lind og Risør har været foretaget og vores 
vej vil blive repareret for de revner som ses flere steder. 
 
Bestyrelsens ”varmeste” emne har, som gennem mange år, været vores volde 
som omgiver foreningen. Vi har arbejdet på det forslag som præsenteres i punkt 
4. Der er af samme årsag kun blevet brugt penge på en enkelt gang 
vedligeholdelse / høst af ukrudt på voldene.  
 
3. Aflæggelse af årsregnskab.  Bilag vedlagt.  
 
Benny gennemgik regnskabet. Overskuddet i regnskabet skyldes igen i år den 
ikke anvendte udgift til vedligeholdelse af volde. Der er få restancer hvad angår 
kontingentbetaling og enkelte mangler betaling af rykkergebyr.  
 
 



 

 

4. Behandling af indkommende forslag.  
 

 
a) Beplantning af volde vedlagt bilag.  

Der stemmes for enten forslag 1 eller 2  
 

1. Beplantning med Græs. Ingen ekstra betaling   
 

2. Beplantning med snebær. Ekstra betaling pr hustand 16.000,- 
 

Landskabsarkitekt Hanne Jakobsen deltog igen på generalforsamlingen sammen 
med OK Nygaard. 
  
De fremlagde resultatet af licitationsrunden (som kan ses i fremsendte bilag) og 
der blev igen fortalt om udfordringen med at vedligeholde 7200 m2 vold. Der 
blev fortalt om hvorledes processen omkring omlægning af volden vil komme til 
at foregå. Hanne anbefalede græsløsningen. 
 
Der blev fremlagt forskellige synspunkter fra grundejerne. Bl.a. blev der fremført 
at en løsning med buske ville få foreningens udtryk til at fremstå pænere. I den 
modsatte retning blev det fremhævet at en løsning som kræver mindst mulig 
vedligeholdelse fra grundejerne var at foretrække med deltagelsen på lugedagen 
taget i betragtning. 
 
Forslag nr. 1 blev vedtaget. 
(5 stemte for forslag 2 og 27 + 17 fuldmagter for forslag 1) 
 
En betingelse for gennemførsel af forslaget er kommunens godkendelse. Hanne 
vil stå for denne kontakt og ansøgning. Yderligere er det besluttet at hun bistår 
foreningen gennem alle de 4 år som kontrakten med OK Nygaard løber.  

 
5. Vedtagelse af budget 2014. Bilag vedlagt.  
 
Godkendt 
 
6. Valg af formand. 

• Michael Bork nr. 71 genvalgt. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 

• Kristine Nielsen nr. 6 genvalgt. 
• Søren Granlund Clausen nr. 1 genvalgt. 
• Benny Berthel nr. 22 genvalgt. 

 
8. Valg af 2 suppleanter 

• Margit Born nr. 2 genvalgt. 



 

 

• Bjarne Christensen nr. 21 genvalgt. 
 

9. Valg af revisor og suppleant. 
• Thomas Møller/ Claus Bergh 

 
10.  Valg af festudvalg.  

•   Bettina nr. 24 and Christina nr. 67 
 

11.  Eventuelt. 
HUSK 
Fastlagte fællesdage – 2. lørdag i maj og 3. søndag i september 
 

 
 
 

 


