
Referat fra generalforsamling d. 14.03.2016 i Grundejerforeningen Østermarken

1. Valg af dirigent / godkendelse af dagsorden mv.

Ole Dam blev valgt til dirigent. Ole kunne konkludere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og 
ifølge vedtægterne. Ole kunne yderligere konkludere, at dagsordenen var som den skulle være.

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev fremlagt af Peter Thomsen.

– Der blev spurgt ind til om vi kunne sende information rundt til grundejerne ang. man ikke skal 
smide mad i området
svar: Kontakt bestyrelsen hvis man oplever problemet, så tager bestyrelsen fat i de steder der 
er et problem.

– Der blev spurgt til om vi har effektueret at få Nygaard til at rydde op efter de grundejere som 
smider haveaffald på fællesområderne.
Svar: vi har indtil nu ikke fået Nygaard til det, men selv taget fat i grundejeren og fået 
vedkommende til at rydde op.

– Der blev spurgt til snerydning af stien langs østermarksvej.
Svar: det er kommunens ansvar. Stien er blevet opgraderet til en højprioritets sti fra 
kommunens side.

– Der blev spurgt til om man selv må beskære beplantning på fællesarealer.
Svar:  Kontakt bestyrelsen hvis der er beplantning der trænger til beskæring.

– Der blev spurgt til om man kunne lave noget beplantning på arealet ved branddammen.
Svar: Det er kommunens areal.

– Der blev spurgt til om stierne kunne få navn.
Svar: bestyrelsen kigger på det.

Christian fremlagde en plan for grundejerforeningens vejfond, der viste opsparing og forbrug af 
vejfonden.

– Der blev spurgt til om vi gennemgår vejkasserne.
Svar: man kan ikke se vejkasserne, men der er grænser for hvor meget man kan lappe på en vej
før det går ud over vejkasserne.

– Der blev spurgt til prisen på ny belægning hvor de kom fra.
Svar: priserne er fra tidligere tilbud og priser fra kommuner.



3. Godkendelse af regnskab

Kasserer Martin Hansen fremlagde regnskabet for 2015.

Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af budget for 2016 samt fastsættelse af kontingent

Martin Hansen fremlagde budgettet for 2016.

Budgettet blev godkendt.

5. Valg af Formand

Peter Møller Thomsen genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter

Christian Thure Grøndberg og Steffen Dahlin genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

Lars Jessen, ØM 51 , stillede op til suppleant og blev valgt som 1. suppleant.

Joachim Lassen BV 56, stillede op til suppleant og bev valgt som 2. suppleant.

Bestyrelsen består herefter af:

Peter Thomsen (formand), ØL 21 – på valg i 2018

Steffen Dahlin, ØL 51 – på valg i 2018

Martin Hansen (kasserer), ØL 73 – på valg i 2017

Anders Larsen, BV 11 – på valg 2017

Kim Rasmussen, ØL 90 – på valg i 2017

Gitte Olesen, BV 40 – på valg i 2017

Christian Grøndberg, ØL 128 – på valg 2018

7. Valg af interne revisorer, alternativt reg. revisor

Ole Norman Dam og Lars Jessen genopstillede og blev valgt.



8. Eventuelt

- Der kom et forslag til at bestyrelsen skulle have bemyndigelse til at sætte indkomne forslag 
i gang uden godkendelse fra generalforsamlingen.
Svar: bestyrelsen har mulighed for at sætte ting i værk inden for budgettet.

- Der blev bemærket at der mangler noget beplantning i det nye område.
Svar: Det er ikke noget der er blevet vendt i bestyrelsen endnu.

- Der var tilkendegivelse på generalforsamlingen at bestyrelsen havde mulighed for at bruge 
ekstra penge til udvikling af området.

- Der blev gjort opmærksom på at tavlen ved Østerløkken/Østermarksvej ikke var nem læse 
når man kom kørende.

- Der blev gjort opmærksom at der kunne stå vand ved Østermarksvej på stamvejen ved den 
sidste chikane.
Svar: Bestyrelsen tager det op.

- Der blev gjort opmærksom på, at kortet ved indkørslen til Østermarksvej ikke har de nye 
veje på.
Svar: Bestyrelsen er i gang med at kigge på det. Det skal sandsynligvis fjernes.

- Der blev spurgt til cykelsti til Skejby.
Svar: Der er sat penge af til at lave den.

- Der blev foreslået at lave et festudvalg.
Der var ikke nogen der meldte sig til festudvalg.

- Der blev spurgt til om der bliver brugt gift i ukrudtsbekæmpelse.
Svar: Det gør der ved bede og opkørsler.

- Der blev udtrykt ønske om at undgå gift i ukrudtsbekæmpelsen.
Svar: bestyrelsen kigger på det.


