
 

 

 

Generalforsamling den 18/4 2013 kl. 19.00 
på Ølstykke bibliotek! 

 
Ølstykke den 29/04 2013 

 
 
           Beslutningsreferat  

 
Til stede: 39 grundejere og 7 via fuldmagt 

Referent: Søren (nr.1) 
 
 

1. Valg af dirigent 
 

Peter nr. 53 blev foreslået og valgt. 
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt, som 
foreskrevet i vedtægterne. 
 
 

2. Bestyrelsens beretning v/ Michael Bork 
 
De første 5 år var de ”hårde” – så der har ikke været så meget arbejde i 

bestyrelsen, som der var i forbindelse med overdragelse af området. 
7 bestyrelsesmøder afholdt. 

Megen snak om volde. 
Tak til festudvalget. 
 

 
3. Aflæggelse af årsregnskab 

 
Overskud i regnskabet skyldes manglende udgifter til vedligeholdelse af volde. 
Der er få restancer hvad angår kontingentbetaling og enkelte mangler betaling af 

rykkergebyr.  
Der var et ønske fra de fremmødte om en mail med reminder om betaling af 

kontingent – Bestyrelsen sender mail næste år med reminder! 
 

 - så ALLE skal HUSKE, at kontrollere om mailen på emilsvej.dk er korrekt! 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
 

4. Behandling af indkomne forslag  
 

a) Forslag om turnusordning for fodboldmål eller fjernelse af disse. 



 

 

Modtaget fra Kristina, Emilsvej 67 

1. Fodboldmålene skal gå på runde mellem de grønne arealer 
2. Fodboldmålene skal fjernes 

3. Fodboldmålene bliver, hvor de er 
 

Forslag 3 blev vedtaget efter længere diskussion af for og imod. 
Fodboldmålene bliver derfor hvor de er placeret nu.   

 

 
b) Forslag fra Beplantningsudvalg 

1. Efeu/vedbend 
2. Fjeldribes   
3. Rød snebær 

4. Forslagene forkastes, og der skal laves en plan for vedligeholdelse 
inden for det nuværende budget i grundejerforeningen 

 
Martin (lugeudvalget) fremlagde forslaget. Bemærkede bl.a., at der ingen 
”gro-garanti” er, hvis vi selv planter. 

 
Landskabsarkitekt Hanne Jakobsen deltog på generalforsamlingen. 

Hun anbefalede Rød lav Snebær (vigtigt at det er den lave), da den er 
meget dækkende for skygge og bliver omkring 80 cm. Prismæssigt det 
samme som med fjeldribs. Der skal renholdes for ukrudt i 3 til 5 år fra 

plantning. 
 

Hanne mente, at der skulle sprøjtes 3 gange for at rydde voldene: April, 
juni og august og plantning bør ske i efteråret. Yderligere foreslog Hanne, 
at vælge et firma til at vedligeholde voldene i f.eks. 3 år – vælg et større 

firma, som har ansatte kun til ”renholdelse” af grønne arealer. Det koster 
omkring 40 DKK pr. m2 pr. år for vedligeholdelse.  

 
Græs koster betydeligt mindre, men skal slås 2 gange årligt, og det 
kræver ny snak med kommunen og dispensation. Måske hvid tjørn eller 

vild æble imellem græsset. Græs sås i slutningen af august/start af 
september. 

 
Det blev fremført af Hanne, at det er vigtigt med planlægning i denne 

omlægning af voldene. Man går i gang i april med at sprøjte, så der er 
ingen grund til at haste, det kan ikke nås dette forår. Det er vigtigt, at 
dem som planter, også er dem som vedligeholder, for at gro-garanti 

”virker” uden senere diskussion. Og opgaven omkring vedligeholdelse af 
voldene skal specificeres meget præcist for at undgå diskussion af, om det 

er godt nok. 
 



 

 

Martin (lugeudvalg) vurderede efter Hannes indlæg, at vi bør få lavet et 

udbudsmateriale med hjælp fra professionelle.  
 

Forslag 4 blev vedtaget - forslag fra udvalget blev forkastet.  
 

Generalforsamlingen ønskede, at der på en ekstraordinær 
generalforsamling i efteråret blev fremlagt en ny plan. Denne 
ekstraordinære generalforsamling for ikke at forsinke udbedringen af 

voldene yderligere et år, hvis det skulle vente til næste ordinære general 
forsamling. 

 
Udarbejdelsen af en ny plan står bestyrelsen for. Der blev på 
generalforsamlingen ikke fastsat noget beløb, som loft for hvad en sådan 

plan måtte koste. Der var enighed om, at få professionel hjælp til 
udarbejdelsen af udbudsmateriale med en klar specifikation af hvad der 

skal laves inklusiv en vedligeholdelse plan årene frem.  
 
 

5. Vedtagelse af budget 2013 
 

Jesper fremlagde.  
Ingen udestående med manglende betalte regninger som forrige år. 
Udgifterne til saltning og snerydning i 2013 er indtil nu 55.758 DKK.  

2xlugning til 47.000 DKK. Bestyrelsen vurderer, at dette beløb med stor 
sandsynlighed ikke bliver brugt til lugning, men vil i stedet delvist blive 

anvendt til udarbejdelse af udbudsmateriale ifm. volde. 
 

 

6. Valg af formand 
 Michael Bork – genvalgt  

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 Kristine Nielsen nr. 6 – genvalgt 

 Margit Born nr. 2 – genvalgt 
 Søren Granlund Clausen nr. 1 – genvalgt 

Jesper Gønge Rasmussen nr. 54 og Kim Juul nr. 37 – ønskede ikke 
genvalg og er trådt ud af bestyrelsen 

 
8. Valg af 2 suppleanter 

 Bjarne Christensen nr. 21 – genvalgt 

 Benny Berthel nr. 22 – genvalgt 
 

Bestyrelen har efterfølgende besluttet at Benny bliver kasserer 
 
 



 

 

9. Valg af revisor og suppleant 

 Thomas Møller genvalgt / Claus Bergh er genvalgt 
 

10. Valg til Festudvalg 
 Brian nr. 8, Bettina nr. 24 og Christina nr. 67 

11. Eventuelt 
 Opfordring til brug af Nabohjælp.dk  

 

 
 

Referatet omdeles i foreningen OG bliver lagt på emilsvej.dk  
HUSK! Tilmelding på emilsvej.dk’s hjemmeside med en aktiv mail-

adresse for at modtage notifikationer når der kommer nyt på 
hjemmesiden.  

 

 

 


