
Ordruplund Grundejerforening 
 

Generalforsamling den 13. maj 2017 i Fårevejles forsamlingshus. 
 

Referat ved Mette Wrønding. 
 
 

 
 
Ad. 1 Gerly Larsen bød velkommen til de 47 fremmødte heraf 35 stemmeberettigede.  
Gerly præsenterede bestyrelsen. 
  
Valg af dirigent blev Tom Christensen 
 
Tom tog ordet og orienterede at GF var lovligt indkaldt. 
 
Ad. 2 Formandens beretning. 
 

Kommentar til formandens beretning. 

Der var spørgsmål om hvor høje træerne må være? 

Der var en der efterlyste et indslag om hegn og at der var sat hegn op rundt om en grund 

på Fasanbakken dette var at omgås vores vedtægter.  

Dette hegn er blevet sat op, for at holde deres hund inde de kunne evt. bygge en 

hundegård, da hegnet skæmmer området. Det står i skel, og nogle steder er der ikke 

beplantning. 

Naboerne er meget kede af det hegn og det begrænser også de vilde dyres færden. 

Bestyrelsen vil skrive til den enkelte grundejer om at evt. rykke hegnet ind til 

beplantningen, da det om strider vores vedtægter. 

Beretningen blev godkendt 

Ad.3 regnskab 

Regnskab blev godkendt  

Budget blev godkendt  

 

Ad.4 valg af bestyrelsen 

 Evy Nielsen Kasserer blev genvalgt 

 Bent Christensen næstformand blev genvalgt 

 Knud Christensen bestyrelsesmedlem blev genvalgt  

 

Ad. 4a Valg af 2 suppleanter 

1. Jytte Haastrup blev genvalgt 

2. Tina Christensen blev genvalgt 



Ad. 5 valg af revisor  

 Randi Christiansen blev genvalgt 

Ad. 5a. valg af revisor suppleant 

 Thomas Christiansen blev genvalgt 

 

Ad.6 Bestyrelsen ønsker et en gangs beløb på 1000,00 kr. til asfaltering af Lærkebakken. 

Britta uddyber sit forslag. 

Læ. 12 der mangler informationer og evt. tilbuddene skal sendes med ud til grundejerne. 

Kl.9 det er ikke nok med et tilbud der skal indhentes 3 så der er noget at samme ligne 

med. 

Fy. 2 der mangler også asfalt på Fyrbakken. 

Kor. 4 asfalt hører ikke hjemme i vores forening der kan evt. lægges skinner på tværs af 

vejen så vandet kan løbe ud i rabatten. 

Formanden 

Det hjælper ikke at reparere Lærkebakken, den er for medtaget. 

Bestyrelsen vil gerne indhente flere tilbud. 

Gerly foreslår at Claus stopper med at reparere vejene og at de så vil blive efterset 2 gang 

årligt af nogle udefra- 

 

Lær. 12 Eks Møllebakken (nabo grundejerforening) er der blevet lagt små sten ud og 

tromlet. 

Lær.13 Der er hensat 100.000,00 kr. Hvorfor skal den enkelte grundejer så betale? 

Kor. 7 Møllebakken ser fin ud men den er rigtig svær at køre op ad. 

Formand uddyber regnskabet og mener ikke det er forsvarligt at dræne kassen for alle 

penge. 

 

Der var flere forslag såsom  

At der bliver indhentet flere tilbud og at der kommer nogle udefra og besigtiger vores 

veje og give et bud på hvad vi kan gøre. Evt. en naturvejleder. Det vil være dejligt med en 

der kunne give nogle råd. 

Lær. 20 syntes der var en utrolig dårlig stemning og havde svært ved at finde ud af om 

der er sket noget blande enkelte grundejer. 

 

Afstemning: Bestyrelsens forslag er vedtaget 

 

Ad 7 fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Synspunkter det er godt med grenafhentning hvert år, bange for at hvis det bliver hvert 

andet år glemmer folk at beskærer. Opfordre div. Grundejer til at beskære deres høje 

træer. 

Afstemning af kontingent 800,00 kr. vedtaget 

 

Ad. 8 indkommende forslag 

1. Forslag om at grenafhentning skal ske hvert andet år bortfaldt. 

2. Britta vil gerne have uddybet regnskabet og er der regninger over 10.000,00 kr. 

skal de udspecificeres. 



Synspunkter: 

Kasseren har altid regnskab med til generalforsamling, der er det muligt at henvende sig 

og få stillet sin nysgerrighed. Der er valg en revisor repræsentant, som går regnskabet 

igennem, meget grundigt og stiller spørgsmål til de enkelte bilag. Hvis den enkelte 

grundejer ønsker at se regnskabet kan de møde op en halv time før generalforsamlingen 

og se regnskabet. 

Afstemning: skal der regningerne udspecificeres når der er over 10.000,00 kr. 

Forslaget nedstemt. 

    

Ad.9 EVT. 

Britt som sidder i udvalget i VOKS orienterede om hvor langt de er nået i Kårup skoven. 

Der var lagt nogle folder ud. 

Der er GF i VOKS den 18. juni 2017, der må meget gerne møde en mere op fra vores 

grundejerforening. 

Fyr. 9 henstiller til bestyrelsen om der ikke kan blive nedsat et vejudvalg. 

Tina undersøg om fibernet til hurtigere internet forbindelse. Sommerfest den 25. maj 

2017 

Fas.11 ønske om at sommerfest ikke bliver kr. himmelfartsdag, da det ikke er alle der har 

fri dagen efter. 

Vin.1 hvis der er nogle der vil sætte hegn op, evt. lige briefe bestyrelsen og vedtægterne 

skal overholdes. 

Vin 16 når der skal betale kontingent skal der skrives på indbetalingen eks. fa16 

(Fasanbakken16), så bliver det meget nemmer for kasseren at finde ud af hvem der 

betaler. 

Vejudvalg: kom sig af den tidligere diskussion, evt. en fra hver vej melder sig Søren fra 

Fyrbakken 9 er med i udvalget, der var ikke andre der meldt sig. 

 

Fyr.1 takker for bestyrelsens arbejde for året der er gået og året der kommer. 

 

Ekstra ordinært GF. 

Tom Christensen blev valgt til dirigent og den ekstra ordinære GF er lovligt indkaldt. 

Bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring §7  

Vedtægtsændringen blev godkendt   

 

 
Tom Christensen takkede for god ro og orden. 
 
Dirigent:     Formand:   
Som således foregået: 
Sign. Tom Christensen    Sign. Gerly Larsen 
 
 
__________________________   ______________________ 
   
 
Referent: Mette Wrønding 



 
 
 
Nuværende bestyrelse: 
 
Formand:  Gerly Larsen Vinkelbakken 3 tlf.: 59.18.59.96 
Næstformand: Bent Christensen Vinkelbakken 1 tlf.: 30.35.50.49 
Kasserer:  Evy Nielsen,  Vinkelbakken 16 tlf.: 59.65.43.43 
Bestyrelsesmedlem: Mette Wrønding Vinkelbakken 8 tlf.: 25.37.82.58 
Bestyrelsesmedlem: Knud Christensen Lærkebakken 16 tlf.:  
1.suppleant: Tina Christensen  
2.suppleant: Jytte Haastrup 
Revisor:  Randi Christiansen, Lærkebakken 12 
Revisor suppleant:       Thomas Christiansen Vinkelbakken 6 
 
 
Grundejerforeningens mailadr. er følgende: 
 
grundejerforeningen@ordruplund.net 
 

  

 

 

 

 

 

 


