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Grundejerforeningen Ørnehøj 

Bakkebølle Strand 

 
Generalforsamling 21/6 2009 

Medborgerhuset Vordingborg 

 

 

Referat  
 

Dagsorden punkt 1 

Dirigent blev Jørgen Cederbye, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og dermed 

beslutningsdygtig. 

Der var 32 personer tilstede  

Stemmeberettiget 18 personer 

 

Dagsorden punkt 2 

Stemmetællere blev Carrie Cederbye og Tove Sørensen 

 

Dagsorden punkt 3 

Formanden aflagde beretningen, (se bilag til indkaldelsen) 

Formanden bød velkommen til nye tilflyttere i foreningens område, og mindede samtidig om at huske at oplyse 

Jeres adresser, e-mail mv. så det er lettere for foreningen at få fat i Jer, give Jer informationer osv. 

Hvis man mangler vedtægter, byplanvedtægter, lokalplan kan de rekvireres hos bestyrelsen. 

Egon (formanden) takkede alle de medlemmer der i årets løb havde udført arbejde til glæde for alle i 

foreningen. 

Malte orienterede om de fællesarealer som ikke ”bruges” og han fremlagde en plan som Hadeselskabet er 

kommet med. Der kom fra forsamlingen flere andre forslag til hvordan vi måske selv kunne leve det arbejde, 

bestyrelsen arbejder videre med dette projekt. 

Vedr. sagen vedligeholdelsen af Kastaniegårdsvej / Ove Johanneson bliver behandlet af 

Taksationskommissionen, og referat fra generalforsamling bliver først udsendt, når 

Overtaksationskommissionen kommer med deres kendelse 

( Denne kendelse er kommet i august 2009, og sendes med som kopi). 

 

Herefter blev beretningen godkendt af alle. 

 

Dagsorden punkt 4 

Regnskabet blev fremlagt (se bilag til indkaldelsen), og kasseren bemærkede at der er 1 medlem som ikke har 

betalt kontingent til foreningen. Huset er ved at blive solgt og ejendomsmægleren er blevet bedt om at sørge for 

at beløbet betales i forbindelse med en handel. 

 

Regnskabet blev godkendt af alle. 

 

Dagsorden punkt 5 

Forslag 1 (se bilag til indkaldelsen). 

Bestyrelses ansvar / forsikring 

For stemte 16, Undlod at stemme 2  

Forslaget vedtaget 

Forslag 2 (se bilag til indkaldelsen). 

Bestyrelsens forslag om at udsende informationer ud til alle som ønsker dette på e-mail, det er for at lette 

arbejdet, og spare på portoen mv.  

Det bemærkes at der sendes ud uden adresseliste, så alle de ”andres” adresser ikke kan ses. 

For stemte 17, Undlod at stemme 1 

Forslaget vedtaget 



 

2 

 

 

Dagsorden punkt 6 

Budgettet blev fremlagt (se bilag til indkaldelsen), og kontingentet fastholdes det næste år (2010) på  

Kr. 450,00,  

 

Budget blev vedtaget for 2000 

 

Dagsorden punkt 7 

Valg af formand 

Formanden er ikke på valg  

 

Dagsorden punkt 8 

Valg af 2 best. medlemmer for 2 år 

Genvalgt blev John Olsen år 2009 - 2011   

Genvalgt blev Gert Larsen år 2009 - 2011 

 

 

Valg af bestyrelses suppleanter 

Valgt blev Jesper Dinesen for 2 år 2009 - 2011 

 

Valg af revisor 

Genvalgt blev Carrie Cederbye for 1 år 2008 - 2009 

 

Valg af revisorsuppleant 

Genvalgt blev Hans Otto Sørensen for 1 år 2008 - 2009 

 

Dagsorden punkt 9 

Eventuelt 

Carrie fortalte at det var muligt at låne en Petang bane, så alle der har lyst til at spille, kan kontakte Carrie for 

nærmere oplysning. 

Birgit foreslog et der indkøbes en buskrydder til at slå græsset under bænkene. 

Der blev henstillet til at alle ”husker” at rydde op efter sig på de grønne områder. 

Jørgen Christensen foreslog at der laves en konto til fællesarealerne, og Carrie mente det kunne være en % af 

årets overskud. 

Bestyrelsen arbejder i første omgang med fællesarealet ”søen”. 

Alle som har hække der ikke overholder lovgivningen, bedes om at dette forhold bliver lovliggjort, ellers vil der 

måske komme et påbud. 

 

Slutbemærkning fra formanden 

Egon takkede de deltagende i generalforsamlingen, samt resten af bestyrelsen for samarbejdet, samt dirigenten 

for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

30-12-2016 

Referat skrevet af Gert Larsen 

 

PS:  

Bemærk !! 

Bestyrelsen har fået deres egen e-mail adresse. 

E-mail adresse til bestyrelsen, som i bedes benytte. 

 

grdejer.oernehoej@gmail.com  

 

I kan sende adresse forandringer, oplysninger mv. til: 

Gert Larsen 

Skovvang 20, 

4690 Haslev 

Tlf. 56 31 65 25 der træffes jeg hele tiden 

E-Mail: grdejer.oernehoej@gmail.com 


