
Referat fra generalforsamling d. 23.03.2015 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. Den bliver tilgængelig på hjemmesiden. 

- Der blev spurgt til, hvem der tømte skraldespandene i området. 

svar: Bestyrelsen prøver at finde folk, der bor i nærheden af skraldespanden, som kan tømme den. 

Disse får udleveret skraldemærker og poser fra bestyrelsen. 

 

3. Godkendelse af regnskab 

Kasserer Martin Hansen fremlagde regnskabet for 2014. 

- Der blev spurgt til om der var en plan over udgifter til vejvedligeholdelse.  

Svar: Der er lavet en plan over vedligeholdelse af vejene fra bestyrelsen side, så der ikke kommer 

en økonomisk overraskelse til vedligeholdelse af veje. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af budget for 2015 samt fastsættelse af kontingent 

Martin Hansen fremlagde budgettet for 2015. 

- Der blev spurgt til, hvorfor der ikke var investeringsafkast i budgettet. 

Svar: Investerings afkastet er så svært at spå om, så det giver ikke mening at budgetere med det. 

- Der blev spurt til, om bestyrelsen ville ind og ændre på indbetaling til vejfonden og om det kræver 

vedtægsændring 

Svar: Det kræver ikke vedtægsændring. Bestyrelsen ved ikke endnu om der skal ændres på 

indbetaling til vejfonden. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Valg af Kasserer 

Martin Hansen genopstillede og blev valgt uden modkandidater. 



 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter 

Gitte Gylling og Anders Larsen genopstillede. 

Kim Rasmussen stillede op som bestyrelses medlem. 

Alle 3 blev valgt, da der ikke var nogle 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. 

 

7. Valg af interne revisorer, alternativt reg. revisor 

Ole Norman Dam og Lars Jessen genopstillede og blev valgt. 

 

8. Eventuelt 

- Der blev spurt til sneryding af cykelstien langs stamvejen var vores ansvar. 

svar: Det er kommunens ansvar. Bestyrelsen har kontaktet kommunen når der ikke er rydet 

tilfredsstillende. 

- Der blev spurgt til om vi kunne styre hvilke gadelygter der bliver tændt, da der er nogle mørke 

områder. 

svar: Bestyrelsen kigger på hvilke gadelygter der skal være tændt, med input fra grundejerne og vil 

kontakte kommunen for at få tilrettet belysningen. 

- Der blev spurgt til den bunke skrald der ligger ved ”sankt hans bålet” ved østermarksvej. 

svar: Bestyrelsen beder folk om at rydde op efter sig, hvis de ser der bliver smidt skrald. I tilfælde 

hvor det er muligt vil skrald blive fjernet og regningen sendt til dem der smider det.  

- Der blev ytret ønske om at biler holder på vendepladserne istedet for på vejene. 

svar: Der må ikke parkeres på vendepladserne. Biler skal parkeres på egen grund. 


