
Referat fra generalforsamling d. 21.03.2018 i Grundejerforeningen Østermarken

1. Valg af dirigent / godkendelse af dagsorden mv.

Lars-Bo Engemann, blev valgt til dirigent. Lars-Bo kunne konkludere at generalforsamlingen var 
indkaldt 1 dag for sent ifølge vedtægterne, men at der med dagens dagsorden kan fortsættes. 

Der blev gjort opmærksom på, at ethvert medlem i grundejer foreningen, som konsekvens af den for 
sene indkaldelse, kan gøre indsigelser imod det der er blevet vedtaget på generalforsamling i op til 14 
dage efter offentliggørelse af referatet.

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev fremlagt af Peter Thomsen

Det blev foreslået, at synliggøre hvad det koster at rydde op efter folk der smider affald på fælles 
områder, f.eks. haveaffald i resultatopgørelsen.

Der blev spurgt til vedligeholdelse af vejene.

Svar: Det er noget der bliver kigget på i bestyrelsen. Det påtænkes at ”lappe” hullerne, da det er det 
billigste.

3. Godkendelse af regnskab for 2017

Kasserer Kim Rasmussen fremlagde regnskabet for 2017.

Generalforsamlingen blev enige om, at det ikke accepteres at der er grundejere der ikke betaler 
kontingent. Alle der ikke betaler kontingent vil blive sendt til inkasso og efterfølgende erklæret 
konkurs, hvis de stadig ikke betaler.

Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af budget for 2018 samt fastsættelse af kontingent

Kim Rasmussen fremlagde budgettet for 2018.



Bestyrelsen ønskede at lave et ekstraordinært kontingent på 200 kr. De ekstra 200 skal bruges til 
forskønnelse af området. 

Konklusion på generalforsamlingen:

Det er ud fra vedtægterne blevet konstateret at vejfonden ikke kan bruges til vejvedligeholdelse. 
Kontingentstigningen er derfor primært afsat til vejvedligeholdelse, sekundært til forskønnelse af området.

Generalforsamlingen giver bemyndigelse til vejvedligehold på op til kr. 50.000 i 2018.

Budgettet blev godkendt forudsat at vejvedligeholdelsen fremgår af regnskabet –  Det ordinære kontingent 
er fastsat til 2.100 kr. Det ekstra ordinære er fastsat til 200 kr.

Der blev udtrykt ønske om at have en mere konkret plan til generalforsamlingen i 2019 for forskønnelse af 
området.

5. Valg af formand

Peter Thomsen genopstillede og blev genvalgt.

6. Valg af 2+2 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter

Gitte Gylling Olesen og Anders Larsen træder ud af bestyrelsen

Per Larsen er på valg og genopstiller ikke.

Steffen Dahlin er på valg og genopstillede og blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Peter Thomsen (formand), ØL 21 – på valg i 2020

Steffen Dahlin, ØL 51 – på valg i 2020

Kim Rasmussen (kasserer), ØL 90 – på valg i 2019

Peter Morell, ØM 64 – på valg 2019 

Elin Mikkelsen, ØL 64 – på valg i 2019

Sune Borkfelt, ØL 126 – på valg i 2019

Heidi Gadegaard ØL, 30 – på valg i 2020

Suppleanter:

Rasmus Søgaard, ØL 68 – 1. suppleant.

Dennis Cassøe, ØM 92 – 2. Suppleant.



7. Valg af interne revisorer, alternativt reg. revisor

Ole Norman Dam genopstillede og blev genvalgt.

Rasmus Søgaard stillede op og blev valgt.

8. Eventuelt

Der blev udtrykt ønske om at lave et aktivitets udvalg. 

Der blev oprettet et udvalg bestående af:

Adrienne Sørensen, ØL 126

Martinus Nielsen, ØM 96

Nanna Villumsen, ØL 84

Der blev udtrykt et ønske om, at kigge på pris differencen for at køre en sprøjtefri/delvis sprøjtefri 
vedligeholdelse af de grønne områder i forhold til nuværende vedligeholdelse.

Svar fra formanden:

Det er tidligere blevet vendt med OK/Nygaard:

– Pris for manuel bekæmpelse er ca. 110.000 kr ekstra.

– Pris for brænding ca. 40.000 kr. ekstra. OK/Nygaard siger at round-up og brænding miljø mæssigt er
det samme.

Der var i 2009 i referatet for generalforsamlingen ved et differentieret kontingent, p.g.a. sprøjtefri 
vedligeholdelse af det nye områder, det vides ikke om beslutningen stadig er gældende. Dette ønskes taget 
i betragtning i den sprøjteplan der skal laves til generalforsamlingen i 2019.

Der blev spurgt til om det er tilladt at sprøjte i det nye område.

Svar:

Kommunen kan ikke pålægge os at være sprøjtefri.



Der ønskes at der laves en sprøjteplan for de grønne områder til generalforsamling i 2019.

Der var fremmødt 22 parceller. Til godkendelse af referatet var der 11 parceller til stede.


