
Grundejerforeningen Ørnehøj 

Bakkebølle Strand 

 
Generalforsamling 2011 

 

 
I henhold til vedtægterne §7 indkaldes medlemmerne til 

 

Generalforsamling 

 
Den afholdes søndag d. 19/6 kl. 10.00 

Værkstedsskolen Ørnehøj, Ørnehøjgårdsvej 11, Bakkebølle Strand. 

 

1 Valg af dirigent 

2 Valg af stemmetællere (Et medlem kan udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme 

ved fuldmagt) 

3 Bestyrelsens beretning  

4 Forelæggelse af godkendt årsregnskab 

5 Rettidig indkomne forslag. (Skriftlig senest 1.maj til bestyrelse) 

6 Godkendelse af næste års kontingent og budget 

7 Valg af formand (kun i lige år) 

8 Øvrige valg:  

A. 2 bestyrelses medlemmer for 2 år, / Gert Larsen og John Olsen (John Olsen ønsker 

ikke genvalg 

B. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år 

C. 1 revisor for 1 år 

D. 1 revisorsuppleant for 1 år 

9 Eventuelt 

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning 

 

Efter generalforsamlingen er der smørrebrød, øl og vand. De der ønsker at deltage i 

spisningen skal  tilmelde sig til Malte Olsen 45 81 42 68 / 20 73 42 67 eller bedre på 

grdejer.oernehoej@gmail.com  senest d. mandag d. 5/6-2011 kl. 18 

 

På bestyrelsens vegne 

med venlig hilsen 

Malte Olsen 

 

 

 

 

 

 

mailto:grdejer.oernehoej@gmail.com


Grundejerforeningen Ørnehøj 

Bakkebølle Strand 

 
Bestyrelsens beretning 

For 2010/11 
 

 
 

Nye medlemmer. Hvis der er kommet nye sommerhusejere, bydes de herved velkommen. Husk at 

oplyse hjemmeadresse, sommerhusadresse, tlf. nr. og mailadresse til sekretæren, eller et andet 

bestyrelsesmedlem.  

”Gamle” sommerhusejere som flytter privat adresse, telefon eller der sker andet som foreningen kan 

have glæde af, bør også huske at meddele dette til sekretæren eller et andet bestyrelsesmedlem.  

I vil sammen med referatet fra generalforsamlingen modtage en ny bestyrelsesliste med telefon 

numre og e-mail adresser på   

 

 Har I imod forventning ikke fået: Grundejerforeningens vedtægter, deklarationer og 

byplanvedtægter, kan disse udleveres eller sendes ved henvendelse til sekretæren eller et andet 

bestyrelsesmedlem.  

 

Bestyrelsesmøder. Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder i perioden. 

 

Veje. Der er gennemført de nødvendige reparationer og vedligeholdelse. Bestyrelsen opfordrer alle 

til at beskære træer og buske i overensstemmelse med kommunens påbud samt til overholdelse af 

hegnsloven og vore vedtægter med hensyn til naboer og veje. 

 

Kloak. Der har i vinter været en oversvømmelse af dræn og overfladekloakken, som har været til 

væsentlig gene for parceller langs østsiden af Ørnehøjgårdsvej ved Fredsskovvej. Det anses nu for 

klaret. 

 

Strandrensning. Der var mødt 20 op til strandrensningen og vedligeholdelse af badebro mm. Vi 

rensede som sædvanligt strandområderne for plast, dåser mm. fra Farøbroerne til Hjalet Bestyrelsen 

takker….. 

 

Postkasser. Nogle postkasser er så overfyldte med post og reklamer så vand trænger ind og 

ødelægger kasserne og andres post. De medlemmer, der ikke tømmer deres postkasser, bedes 

kontakte bestyrelsens næstformand, kassen kan spærres. Desuden kan man ved postvæsnet rekvirere 

en mærkat, der monteres på kassen, som angiver at reklamer er uønskede. 

 

Fællesarealer. Henrik Rasmussen fortsætter med slåningen af fællesarealerne. Arbejdet skal være 

færdigt senest d. 15/6.  

Arbejdsgruppen ledet af Carl Erik Ceki for fællesarealet matr. 9ey, som i samarbejde med 

værkstedsskolen Ørnehøj skulle se på området, er ikke kommet i gang, da der har været sygdom på 

værkstedsskolen. Det forventes at komme i gang i løbet af det sene efterår 2011. 

Bådebroen skal sættes i stand, materialerne er indkøbt i 2010, og vi håber der er nogle som vil 

deltage i arbejdet. 

 



Grundejerforeningen Ørnehøj 

Bakkebølle Strand 

 
Bestyrelsens beretning 

For 2010/11 
 

 

 

 

Brændbart haveaffald. Brændbart haveaffald dog ikke store rødder, stammer og tykke grene (som 

skal på genbrugspladsen), kan som sædvanligt lægges på ”Engen” fra 1/6 til St. Hans. Bålet tændes 

kl. 2130 d. 23/6. 

 

Løse hunde og gøende hunde. Medlemmerne opfordres til at holde hunde i snor, hvis de ikke har 

fuld kontrol over dem. Ligeledes opfordres medlemmerne til ved afretning at sikre, at hunde ikke er 

til unødvendig gene for naboer med gøen.  

 

Den 19/5 2011 

På bestyrelsens vegne 

Malte Olsen 

 


