
Referat af generalforsamling i Østerledgaard Grundejerforening

Afholdt søndag den 26. maj 2013 kl. 10.00 på Passebækgård

Ad dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Susanne Rom og Susanne gik videre til punkt 2, valg af referent.

Ad dagsordenens punkt 2. Valg af referent

Sonja Samper, næstformand og sekretær, valgtes til referent.

Ad dagsordenens punkt 3. Stemmetællere

Volmer Haumand og Merete Rasmussen valgtes til stemmetællere.

Ad dagsordenens punkt 4. Formandens beretning

Formanden Helle Sølvsteen bød alle velkommen til dette års generalforsamling og de fremmødte 
præsenterede sig selv med navn og nummer på bolig.

Helle kunne berette om det forløbne år at det havde været et roligt år. De etablerede faskiner 
synes bestyrelsen stadig ikke fungerer helt optimalt. Ved hjørnerne nr. 16/26 samler der sig meget 
vand grundet overkørsel med tunge køretøjer, vi skal helst undgå at vejene bliver ødelagt. 
Bestyrelsen arbejder videre med at forbedre de etablerede faskiner.

Kontingentet for 2013 er uændret, kr. 1.350,-, som bedes indbetalt senest den 22. maj 2013.

Vedrørende blødende asfalt har vi aftalt med det firma som lagde vejbelægningen at vi kontakter 
dem med det samme, når vi konstaterer at asfalten ”bløder”. Derfor en opfordring til alle om at man 
kontakter bestyrelsen pr. telefon eller mail hvis man konstaterer problemer med asfalten.

Nogle ejere har fået brev fra Kommunen vedrørende vejbelysning, at der bliver opkrævet betaling 
for belysningen. Grundejerforeningen betaler allerede for dette og det har vi meddelt Kommunen 
men stadig intet hørt. Hvis man får en opkrævning fra Kommunen kan man rette henvendelse til 
bestyrelsen.

Sommerfesten var en stor succes, god musik og en dejlig aften. Måske der skal holdes en 
sommerfest en anden gang, det er op til alle at komme med input eller en god idé til en fest.

Endvidere henledes opmærksomheden på vores hjemmeside (oesterledgaard.dk) hvor mange 
oplysninger kan hentes og alle kan bidrage med kommentarer og lignende.

Benna, Bynkevangen 15, gjorde opmærksom på at det måske var en ide at lægge matrikelkort 
over vores område ud på hjemmesiden. Dette var et forslag.

Derefter gik vi over til punkt 5

Ad dagsordenens punkt 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Susanne gennemgik regnskabet. Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet som 
derefter blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 6. Godkendelse af budgetforslag 2014



Susanne bemærkede at det forventes at egenkapitalen pr. 31.12.2014 er kr. 145.976 og der er 
afsat kr. 15.800 til faskiner (overført fra tidligere). Da der ingen yderligere bemærkninger var til 
budgetforslaget blev det godkendt.

Ad dagsordenens punkt 7. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet 2 forslag fra Højvejen 22. Det ene forslag var at få etableret ”bump” på 
Højvejen da der køres alt for stærkt til gene for især børn og også andre gående. Det er farligt at 
lade børnene lege på vejen når der ikke vises hensyn. Andre bifaldt dette og nr. 22 og nr. 12 Ved 
Skellet blev enige om at undersøge hvad det ville koste med ”bump” og om tilladelse hertil af 
Kommunen. Måske der kunne sættes bedre skiltning op med ”legende børn” eller hastigheds-
grænse. Punktet bliver taget op på næste generalforsamling.

Det andet forslag vedrørte snerydning. Der ryddes sne med en stor traktor med meget bredt 
fejeblad som gør at ikke kun vejen men også vejkanterne bliver ”ryddet”. Lovgivningen siger at vi 
skal rydde for sne (post og skraldemand) men selvfølgelig skal vejkanterne ikke beskadiges. 
Susanne kontakter ”snerydningsmanden”.

Ad dagsordenens punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Susanne Rom og Ulla Nerenst. Begge blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant Peter 
Grundtvig blev ligeledes genvalgt. Bestyrelsen består herefter af følgende:

 Helle Sølvsteen, formand

 Sonja Samper, næstformand og sekretær

 Susanne Rom, kasserer

 Benna Hansen og Ulla Nerenst, bestyrelsesmedlemmer

 Ole Timmer og Peter Grundtvig Sørensen, suppleanter

Endvidere en opfordring til at der melder sig nye kandidater til bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 9. Valg af revisorer

Som revisor genvalgtes Volmer Haumand og ny revisor blev Carsten Dalsgård. Merete 
Rasmussen valgtes til revisorsuppleant.

Ad dagsordenens punkt 10. Eventuelt

Merete (Ved Skellet 12) ville gerne høre om der havde været forslag om afhentning af storskrald/
haveaffald. Denne ordning findes i nogle grundejerforeninger. Dette vil blive undersøgt nærmere 
og Bente Højvejen 29 spørger vores nabogrundejerforeninger om pris m.v.

Dette kunne også hindre haveaffaldsafbrænding, som er FORBUDT iht. Kommunens vedtægter.

Bente (Højvejen 29) bemærkede at en rødtjørn så ud til at være gået næsten ud, men tilbød selv at 
klippe de visne grene af. Bestyrelsen vil se på beplantningen generelt. Bente bemærkede også at 
en rist på hjørnet ud for nr. 29 var sunket så der ligesom er et ”hul”. Dette vil blive undersøgt 
samtidig med at vejene skal gennemgås for ”blødende asfalt”.

Da ingen havde yderligere kommentarer takkede formanden for god orden og hævede mødet.



Godkendt den 18/6-2013

Som dirigent

Susanne Rom


