
Ordruplund Grundejerforening 
 

Generalforsamling den 14. maj 2016 i Fårevejles forsamlingshus. 
 

Referat ved Mette Wrønding. 
 

 
Ad. 1 Gerly Larsen bød velkommen til de 34 fremmødte heraf 23 stemmeberettigede.  
Gerly præsenterede bestyrelsen.  
Valg af dirigent blev Tom Christensen 
 
Tom tog ordet og orienterede at GF var lovligt indkaldt  men  ikke er beslutnings dygtige. 
 
Ad 2. 
Formandens beretning blev godkendt 
Ad 3. 
 
Fremlæggelse af regnskab dette blev godkendt. 
Fremlæggelse af budget dette blev godkendt 
 
Ad. 4  
Valg til bestyrelse   
Gerly Larsen genvalgt  
Mette Wrønding genvalgt 
 
Ad. 5a  
Valg af suppleanter 

1. suppleant Tina Christensen genvalgt 
2. suppleant Jytte Hasstrup genvalgt 

 
5. Valg af revisor  
Randi Christiansen genvalgt 
Revisor suppleant 
Thomas Christiansen genvalgt 
  
 
Ad.6  
Fastsættelse af kontingent, det fortsætter som hidtil altså 800,00 kr. årligt. 
Spørgsmål . 
Vinkelbakken 12 Henlæggelse af penge til slidlag er det et engangsbeløb? 
Gerly Ja det er det: 
Solbakken 13 Syntes det er lidt risikabelt at dræne kassen helt, hvis der kommer noget 
uforudset. 
Gerly der vil her den 1. juni komme kontingent ind, så vil der være overskud. 
 
Ad. 7 
Ingen indkommende forslag. 
 
Ad. 8 Evt. 
 
Vinkelbakken 12 Britt 



Britt sidder i projekt Mol-gruppen ang. Kårupskov, hun fortalt om de tiltag der bliver 
lavet i Kårupskoven.  
Der bliver lavet løbestier, legeplads, motionsplads m.m. 
Der er mulighed for at gå ind på Face book og se projektet under ”4540dk” og der er også 
mulighed for at se div aktiviteter der sker i vores område. 
Der bliver afholdt noget der hedder skovens dag i 2017. 
For at kunne søge fonde til projektet, skal der være opbakning fra grundejerforeningerne 
i området. 
 
Lærkebakken 10 Carsten Skovbor  
Har herregårdssten liggende i sin carport, som man frit kan komme og hente. 
 
Vinkelbakken 3 Gerly Larsen 
Husk vores sommerfest den11 juni 2016  
Medbring kød, drikkevare m.m. 
Kan være hyggeligt hvis vi bliver mange. 
 
Den ordinære generalforsamling sluttede i god ro og orden. 
 
 
 
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.: 30.60.80.96 
Næstformand: Bent Christensen Vinkelbakken 1 tlf.: 30.36.10.21 
Kasserer:  Evy Nielsen,  Vinkelbakken 16 tlf.: 59.65.43.43 
Bestyrelsesmedlem: Mette Wrønding Vinkelbakken 8 tlf.: 25.37.82.58 
Bestyrelsesmedlem: Knud Christensen Lærkebakken 18 tlf.: 61.71.41.93 
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 
 



Hvis I skriver til den mailadr. vil hele bestyrelsen automatisk få mailen, således at det 
rette bestyrelsesmedlem hurtigt kan reagere på mailen. Vi håber at rigtig mange 
grundejere vil gøre brug af denne service. 
 
Jf. referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i 2008 har mange valgt betaling via 
netbank, og vi vil opfordre grundejerne til at benytte denne nemme betalingsform. 
 
Foreningen har konto i Dragsholm Sparekasse. 
 
Reg. nr. 0537 og konto nr. 0000105244.  
 
Husk at anføre matr. Nr. og sommerhusadresse. F.eks. 2 CM  KL 02. 
--- ooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


