
Referat af generalforsamlingen i Østerledgaard Grundejerforening
Afholdt søndag d.25.05 2014 kl. 10 på Passebækgård.

Ad dagsordens punkt 1. Valg af dirigent
Tomas Jensen valgtes.

Ad dagsordens punkt 2. Valg af referent
Ulla Nerenst valgtes.

Ad dagsordens punkt 3. Valg af stemmetællere
Ole Kaastrup og Ulla Nerenst valgtes.

Ad dagsordens punkt 4. Formandens beretning
Formanden Helle Sølvsteen bød velkommen og de fremmødte præsenterede sig selv og deres 
husnummer i foreningen.

Formandens beretning 2014
Efter Generalforsamlingen i 2013 konstituerede bestyrelsen sig som
foregående år med Helle Sølvsteen som formand, Sonja Samper som
næstformand samt sekretær, Susanne Rom som kasserer og Ulla Nerenst
og Benna Hansen som menige medlemmer - Ole Timmer og Peter
Grundtvig - begge suppleanter.
Det har været et roligt år, hvor der ikke har været de store udfordringer.
Vi opfordrede sidste år til, at grundejerne skulle henvende sig, såfremt de
oplevede “blødende” asfalt. Der har dog ingen henvendelser været, men
stadig en god ide at være opmærksom på dette.
Vi har haft nogle bestyrelsesmedlemmer rundt og inspicere vejene
sammen med Pankas, der resulterede i det forslag, der vil blive fremlagt
senere. Dette p.g.a sætningsskader som vi mener er vigtige at få udbedret.
De to faskiner vi fik etableret forrige år virker stadig ikke optimalt – vi er
stadig I gang med at finde ud af evt. løsninger til at udbedre dette.
Vi har fået en advokat til at se på vedtægterne .
Det blev egentlig afstedkommet af at vi manglede “ Tegningsregler” i
vores vedtægter, samt at vi bl.a også gerne ville ændre tidsfristen for
indkomne forslag, så de bliver sendt ud samtidig med indkaldelsen til
Genralforsamlingen. - Men derom senere,
Derudover har vi opdateret Forretningsordenen.
Der er blevet indkøbt og opsat en ny vigepligtstavle forenden af Højvejen
(Ved Skellet) da den gamle var blevet overmalet.
Der blev nedsat to arbejdsgrupper sidste år – den ene omkring tiltag til at
sænke farten på Højvejen – den anden i forbindelse med om der kunne
etableres en fælles afhentningsordning af haveaffald.
Den første er stadig i gang med at undersøge – den anden har vi endnu
ikke hørt fra.
Desværre er der jo tre bestyrelsesmedlemmer, der forlader os i år.
Benna og Sonja ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen og Susanne har

solgt sit hus.
Stort tak for jeres engagement og indsats.

Ad dagsordenens punkt 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Susanne gennemgik regnskabet .
Susanne besvarede nogle spørgsmål i forbindelse med udgifter til el og oplyste om at Dong i 
mange flere år have talt om at udskifte vores vejbelysning, men at det endnu ikke er gjort.



Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 6. Fremlæggelse af indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag.

Ad dagsordenens punkt 7. Forslag fra bestyrelsen om ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2014
Det indkomne tilbud fra Pankas om reparation af vejene drøftedes og blev godkendt ved 
håndsoprækning.
Tilbuddet kan ses på vores hjemmeside.

Ad dagsordenens punkt 8. Godkendelse af budgetforslag 2015 og medlemsbidrag
Susanne gennemgik budgettet for 2015
med uændret kontingent på 1350 kr. årligt.
Budgettet blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 9. Forslag til ændring og tinglysning af vedtægter.
Susanne gennemgik vedtægtsændringerne og de nye vedtægter blev godkendt uden indsigelser.

Ad dagsordenens punkt 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 5.
På valg er Helle Sølvsteen, der gerne modtager genvalg, samt Benna Hansen og Sonja Samper, 
der ikke ønsker genvalg. På valg er endvidere suppleant Ole Timmer, der gerne modtager genvalg.
Helle Sølvsteen og Ole Timmer blev genvalgt
Endvidere blev følgende personer valgt ind i bestyrelsen:
Ole Kaastrup, Højvejen 51,
Malene Graff Højman, Højvejen 22
Tomas Jensen Højvejen 4.
Udover ovenstående består bestyrelsen af Ulla Nerenst ,bestyrelsesmedlem
og
Peter Grundtvig, suppleant.

Ad dagsordens punkt 11. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant jf. § 10.
Volmer Haumand og Carsten Dalsgård(revisorer) samt Merete Rasmussen (revisorsuppleant) 
modtager alle gerne genvalg
Alle blev genvalgt.

Ad dagsordens punkt 12. Eventuelt.
Malene Graff Højman orienterede om, hvad hun og en anden beboer have undersøgt siden sidste 
års generalforsamling i forbindelse med ønske om at få farten på vejene nedsat, at vi selv kan 
etablere bump for ca. 800 kr. stykket. Dette skal først godkendes af Gribskov Kommune og politiet.
Det aftales at den nye bestyrelse vil gå videre med dette.

Referat godkendt d. 9.6.2014
Af dirigent Tomas Jensen


