
 

 

 

Generalforsamling den 15/4 2015 kl. 19.00 
på Ølstykke bibliotek! 

 

Ølstykke den 21/4 2015 
Beslutningsreferat  

 
Tilstede: 12 grundejere (hvor af 5 fra bestyrelsen) 
Referent: Søren (nr. 1) 

 
         

 
1. Valg af dirigent 

 

Susanne nr. 9 blev foreslået og valgt. 
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt, som 

foreskrevet i vedtægterne. 
 
2. Bestyrelsens beretning 

 
Michael gennemgik året i foreningen, som primært har stået på koordinering 

ifm. etablering af voldene. Arbejdet med at etablere græs på voldene er nu 
afsluttet. Der er sået en ekstra gang i dette forår. Vedligeholdelsen af voldene 
foretages af OK Nygaard de kommende 4 år som vedtaget på sidste års 

general forsamling. 
 

Der er i årets løb blevet indhentet tilbud på græsslåning af foreningens 
fællesarealer, men da priserne ligger fint i niveau med det som i den 
nuværende aftale fortsættes samarbejdet. 

 
Der er i årets løb blevet klaget over støj og uro fra unge som benyttede 

bålpladsen ved søen. Det er i alles interesse at foreningsbeboere ikke generes 
unødig af aktiviteter, som foregår på foreningens arealer. Alle opfordres til at 
vise hensyn og på høflig vis henstille til dem, som udviser den støjende 

adfærd, at det ophøre. Der vil blive sat et par skilte op ved søen med 
retningslinjer for hvorledes man bør opføre sig på området.  

Det bemærkes at forstyrres man af støj og fornærmende adfærd fra personer 
er det i yderste konsekvens en sag for Politiet ift. håndhævelse af 

Ordensbekendtgørelsen, og ikke en sag for grundejerforeningen. 
 
Præcisering! - Det er IKKE tilladt gennem længere tid at stille trailer og 

campingvogne på foreningens arealer og veje 
 

Bestyrelsen har ikke hørt yderligere til planerne for Emils gård.    
 



 

 

3. Aflæggelse af årsregnskab. Bilag vedlagt.  

 
Benny gennemgik regnskabet.  
Der er få restancer hvad angår kontingentbetaling. 

 
4. Behandling af indkommende forslag.  

Ingen forslag 
 

5. Vedtagelse af budget 2015. Bilag vedlagt.  

 
Godkendt 

 
6. Valg af formand 

Michael Bork nr. 71 genvalgt 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 

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

 
10. Valg af festudvalg  

Bettina nr. 24 og Christina nr. 67 opfordres til at fortsætte 

 
11. Eventuelt 

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

 
 

 
Dato / Formand Michael Bork 

 
 
 

 
 

Dato / Dirigent Susanne Brunslev 


