
 

 

 
 

Generalforsamling den 13/4 2016 kl. 19.00 
på Ølstykke bibliotek! 

 
 
Beslutningsreferat  

 
Tilstede: 14 grundejere inklusive bestyrelsesmedlemmerne 
Referent: Søren (nr.1) 
 
 

1. Valg af dirigent 
Susanne nr. 9 blev foreslået og valgt. 
Hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt, som 
foreskrevet i vedtægterne.  

 
2. Bestyrelsens beretning 

Formand Michael gennemgik bestyrelsens arbejde i året, der er gået. Der er 
ikke længere så store opgaver efter afslutning af projektet angående voldene. 
Lugedagene har ikke været nogen succes i 2015. Alle blev opfordret til at 
møde op og deltage, om ikke for andet så for at hilse på de øvrige grundejere. 
Betaling af kontingent fra flere var lidt forsinket – vi vil fra bestyrelsens side 
gøre vores til at få delt en reminder ud før betalingsfristen i 2017.  
Kort blev det fremlagt, at der er planlagt en eftersåning af græs på voldene, 
der hvor det mangler. Det er yderligere planlagt, at græsslåning af voldene 
skal ske 4 gange årligt i stedet for 3. 
 

3. Aflæggelse af årsregnskab 
Fremlagt af Michael (Benny, kasserer, ikke tilstede) - Enstemmigt godkendt 

 
4. Behandling af indkommende forslag  

Ingen forslag 
 

5. Vedtagelse af budget 2016 
Gennemgang ved Michael - Enstemmigt godkendt  

 
6. Valg af formand 

Michael Bork (71) - genvalgt 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 

Benny Berthel (22) - genvalgt 
Kristine Nielsen (6) - genvalgt 
Søren Granlund Clausen (1) - genvalgt 
 



 

 

8. Valg af 2 suppleanter 
Margit Born (2) – genvalgt 
Bjarne Christiansen (21) - genvalgt 
 

9. Valg af revisor og suppleant 
Genvalg til Thomas Møller (43) og suppleant Claus Bergh (77) 

 
10. Valg af festudvalg 

Betina (24)  
 

11. Eventuelt 
 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der findes regler for støj i 
foreningen, som ikke overholdes.  
 
Ifølge forslag på tidligere generalforsamlinger er det vedtaget, at der må 
støjes: 
 
Alle hverdage til kl.19:00 
Søn- og helligdage kl. 10:00 -16:00  
 
 
 
Og så en præcisering som sidste år! 
 
Græsarealet foran grundene og foreningens øvrige fællesarealer må IKKE 
anvendes til parkering og opbevaring trailere, campingvogne og andre 
køretøjer. 
 
 
HUSK Faste fællesdage – 2. lørdag i maj og 3. søndag i september  
… og kontingent betales senest 15. februar ☺  

 
 
 
 
 
Dato / Formand Michael Bork  
 
 
 
 
 
Dato / Dirigent Susanne Brunslev  


