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Værkstedsskolen Ørnehøj 
 

 

 

Referat  
 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

 2. Valg af 2 stemmetællere. 

 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

 4. Aflæggelse af regnskab for perioden 01.01.09 til  31.12.09. 

 5. Behandling af rettidige indkomne forslag. Der er ikke indkommet 

                       forslag til generalforsamlingen.   

 6. Fremlæggelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2011. 

               7. Valg af formand.  

   Egon Andersen genopstiller ikke bestyrelsen foreslår Malte Olsen,  

                       som ny formand.  

 8. Øvrige valg : 

             A. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

  Jørgen Albrechtsen er villig til genvalg. 

                       B. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år. 

                       C. 1 revisor for 1 år.  

          Carrie Cederbye er villig til genvalg. 

        D. 1 revisorsuppleant for 1 år. 

  Hans Otto Sørensen er villig til genvalg. 

                9. Eventuelt. 

**** 

Dagsorden punkt 1 

Formand Egon Andersen bød velkommen 

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

beslutningsdygtig. 

Der var 44 personer tilstede  

Stemmeberettiget 28 personer 

 

Dagsorden punkt 2 

Stemmetællere blev Carrie Cederbye og Thorleif Romeyke 

 

Dagsorden punkt 3 

Formanden aflagde beretningen, (se bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen) 

 

Herefter blev beretningen godkendt af alle. 

 

Dagsorden punkt 4 

Regnskabet blev fremlagt (se bilag til indkaldelsen), og det blev bemærket at beløbet til bro/strand var noget 

større end budget, men det skyldes at der først kom nogle regninger i 2009 som hørte til i 2008. 

Det blev også oplyst at beløbet i forbindelse med taksationskommissionen, var udgifter til kørsel, telefon mv. 

som foreningen har afholdt.  

 

Regnskabet blev godkendt af alle. 
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Dagsorden punkt 5 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

Dagsorden punkt 6 

Budgettet blev fremlagt (se bilag til indkaldelsen), og kontingentet sættes op til Kr. 500,00 fra næste år (2011). 

 

Budgettet blev godkendt af alle for 2011 

 

Dagsorden punkt 7 

Valg af formand, Egon Andersen ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelse foreslog Malte Olsen, som har været med i bestyrelsen 1 år. 

Malte Olsen blev enstemmigt valgt til formand for de næste 2 år (2010 – 2012). 

 

Dagsorden punkt 8 

Valg af 2 best. medlemmer for 2 år 

Genvalgt blev Jørgen Albrechtsen for 2 år (2010 – 2012).   

Nyvalgt blev John Andersen for 2 år (2010 – 2012). 

 

Valg af bestyrelses suppleanter 

Valgt blev Flemming Jacobsen 2 år (2010 – 2012). 

 

Valg af revisor 

Genvalgt blev Carrie Cederbye for 1 år (2010 – 2011). 

 

Valg af revisorsuppleant 

Genvalgt blev Hans Otto Sørensen for 1 år (2010 – 2011). 

 

Dagsorden punkt 9 

Eventuelt 

Malte Olsen takkede Egon Andersen for den indsats som Egon har ydet i de 8 år han har været formand, bl.a. 

det store arbejde der har været med diverse retssager mv. 

 

Gutte Johansen fra Ørnehøj foreslog  

1: At der blev sat en ”info” tavle op, med plads til diverse beskeder / arrangementer, Ørnehøj vil godt passe 

den. 

2. At der blev plantet en allé ved den nye asfalt vej, som løber ind til Ørnehøj. Ørnehøj ejer grunden på den ene 

side, men vil godt sørge for plantningen på begge sider, altså også på fællesarealet. 

Disse 2 forslag vil bestyrelsen arbejde videre med. 

Gutte Johansen vil også se på om der er mulighed for at leje et lokale på Ørnehøj, til f.eks. fælles 

arrangementer. 

Ligeledes vil Gutte Johansen også se på om Ørnehøj kan være behjælpelig i forbindelse med oprydning af det 

fælles areal som ligger ud til Fredsskovvej. 

Malte Olsen tager kontakt til Ørnehøj vedr. dette. 
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I forbindelse med oprydning af fælles arealet som ligger ud til Fredsskovvej blev der nedsat en arbejdsgruppe 

som består af: 

Carl Erik Ceki, Kastaniegårdsvej 8,  

 

Knud Eriksen, Pileurtvej 3, 

Egon Andersen, Kastaniegårdsvej 22, 

Jørgen Albrechtsen, Gåseurtvej 10, 

Jørgen Cederbye, Mælkeurtvej 3, 

  

Det blev oplyst at vejene bliver repareret i den kommende uge. Det blev foreslået at der blev lagt bunker af 

reparations materiale flere steder, der prøves at finde nogle pladser. 

 

Carrie Cederbye henstiller til at der holde øje med vildkatte, da der kan være noget sygdom blandt dem. 

 

Egon Andersen takkede for fremmødet, dirigenten, samt bestyrelsen for samarbejdet, og ønskede held og lykke 

til den nye bestyrelse. 

Egon gav en speciel tak til Værkstedsskolen Ørnehøj / Gutte Johansen for det flotte arrangement, og at vi kunne 

holde generalforsamlingen der, og også for den flotte præsentation at skolen og de aktiviteter der foregår der, 

det var et virkeligt godt indlæg, så vi som ”naboer” fik et indblik i hvad der foregår på skolen. 

   

Egon takkede hele foreningen for den tid han har været formand. 

 

**** 
30-12-2016 

Referat skrevet af Gert Larsen 

 

Dirigent:  Referent:  Afgående formand:  Ny formand: 

 

______________                _________             ____________  __________ 

Jørgen Cederbye Gert Larsen  Egon Andersen   Malte Olsen 

 

**** 

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 


