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Grundejerforeningen Ørnehøj 

Bakkebølle Strand 

 
Generalforsamling 2012 

 

 

Referat  
 

Dagsorden 

I henhold til vedtægterne §7  

Generalforsamling 

 
Den afholdes søndag d. 17/6 kl. 10.00 

Værkstedsskolen Ørnehøj, Ørnehøjgårdsvej 11, Bakkebølle Strand. 
 

1 Valg af dirigent 

2 Valg af stemmetællere  

3 Bestyrelsens beretning, foreligger skriftligt  

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), Malte Olsen villig til genvalg 

8 Øvrige valg:  

A. 2 bestyrelses medlemmer for 2 år, / Jørgen Albrechtsen, villig til genvalg og John Andersen ikke 

villig til 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.        

Bestyrelsen har diskuteret den stigende gene i form af støj og risiko fra den ulovlig knallertkørsel, som sker på 

fællesarealerne og på Ørnehøj, som nogle elever fra Værkstedsskolen Ørnehøj har udført i den senere tid. 

Kørslen sker ofte med flere på et køretøj og ofte uden styrthjelm. Flere medlemmer har også forespurgt på de 

forsikringsmæssige aspekter i forhold til påkørsel eller uheld. 

Der har været rettet henvendelse til værkstedsskolen om problemet, som principielt er en politisag. 

 

Et medlem kan udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt, der er et medlem der kan 

stemme pr. parcel. 

 

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

spisningen skal tilmelde sig med navn og sommerhusadresse til: grdejer.oernehoej@gmail.com  eller 

Malte Olsen 45 81 42 68 senest d. mandag d. 11/6-2012 kl. 18 

 
På bestyrelsens vegne 

med venlig hilsen 

Malte Olsen 
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Grundejerforeningen Ørnehøj 

Bakkebølle Strand 

 
Generalforsamling 17/6 2012 

Værkstedsskolen Ørnehøj 
 

 

 

Referat  
 

Dagsorden punkt 1 

Formand Malte Olsen bød velkommen 

Dirigent blev Egon Andersen, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og dermed 

beslutningsdygtig. 

Stemmeberettiget 31 personer 

 

Dagsorden punkt 2 

Stemmetællere blev Carrie Cederbye og Finn Albrechtsen 

 

Dagsorden punkt 3 

Formanden aflagde beretningen, (se bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen) og tilføjede at badebroen 

bliver lavet færdig, efter at den manglen sektion er fundet. 

Malte var lidt i tvivl om hvem der tømmer skrald ved stranden, og det blev vedtaget at der købes en ekstra 

beholder som så tømmes af ”Kommunen” . 

Malta mindede også om at der fra kommunen var kommet en skrivelse om at huske klipning af hække og træer 

ifølge de retningslinier der er, og i den forbindelse bad Malte også om at der ikke kommer nyafklippede grene / 

blade på det kommende Sankt Hans bål senere end en uge før. 

Der blev spurgt, hvad gøres der hvis ikke der bliver klippet efter reglerne ? og Malte svarede at bestyrelsen så 

vil henstille til dem der ikke har udført arbejdet som beskrevet. 

Der er lidt problemer med postkasser der ikke tømmes, reklamer mv. og hvis man møder problemet så kontrakt 

John Olsen. 

Der er problemer med vand i ”mosen” og kommunen vil ikke foretage sig noget, men de har taget ansvaret for 

kloakken, Malte tager kontakt til kommunen om problemet. 

Der var en tak til dem der har taget slæbet i forbindelse med arbejdet ved den ny bådebro, og der blev samtidig 

spurgt om der kunne laves en lille forlængelse, da der er nogle store sten ved enden af den, det tages op i 

bestyrelsen. 

Der var lidt debat om at de unge fra Ørnehøj kørte på knallert på området og måske ikke altid helt lovligt, men 

der er det problem at de unge er så gamle at Ørnehøj ikke umiddelbart kan gøre noget, men hvis i møder 

problemet så er det Politiet der skal tage sig af det. 

Der var også lidt diskussion om at de unge på Ørnehøj spiller lidt høj musik. 

Herefter blev beretningen godkendt af alle. 

 

Dagsorden punkt 4 

Regnskabet blev fremlagt (se bilag til indkaldelsen). 

Der var lidt kommentarer til vores græsslåning, arealerne er ikke slået endnu, og der blev spurgt om vi skal 

ændre den ordning vi har på nuværende, der tages hånd om det i bestyrelsen. 

Regnskabet blev herefter godkendt af alle. 

 

Dagsorden punkt 5 

Der var ikke indkommet forslag. 
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Dagsorden punkt 6 

Budgettet blev fremlagt (se bilag til indkaldelsen), og kontingentet bliver det samme som i år Kr. 500,00 næste 

år (2013). 

Kasseren oplyser at det koster Kr. 25.00 for at udsende girokort til indbetaling af kontingent til dem som ikke  

betaler over PBS, eller som indsætter beløbet direkte på vores konto i Vordingborg Bank  derfor vil der blive 

opkrævet Kr. 25.00 af de medlemmer der skal sendes en opkrævning til. 

( For at komme til at betale over PBS kontakt Vordingborg Bank eller kasseren Jørgen Albrechtsen )  

Konto i Vordingborg Bank 6220-4708176 

Budgettet blev herefter godkendt af alle for 2013 

 

Dagsorden punkt 7 

Valg af formand, formanden Malte Olsen er genvalgt (2012 – 2014). 

 

Dagsorden punkt 8 

Valg af 2 best. medlemmer for 2 år 

Genvalgt blev Jørgen Albrechtsen 2 år (2012 – 2014).   

Nyvalgt blev Jesper Dinesen 2 år (2012 – 2014). John Andersen ønskede ikke at blive genvalgt. 

Nyvalgt blev Hans Ove Sørensen for 1 år (2012 – 2013). Gert Larsen ønskede at fratræde i utide p.gr.a. meget 

arbejde det næste år. 

Valg af bestyrelses suppleanter 

Valgt blev Birgit Breitenstein 1 år (2012 – 2013). Jesper Dinesen som var valgt for 2 år blev indvalgt i 

bestyrelsen, derfor nyvalg af Birgit Breitenstein. 

Nyvalg blev Jette Romeyke som afløste Flemming Jacobsen 

 

Valg af revisor 

Genvalgt blev Carrie Cederbye for 1 år (2012 – 2013). 

 

Valg af revisorsuppleant 

Genvalgt blev Hans Otto Sørensen for 1 år (2012 – 2013). 

 

Dagsorden punkt 9 

Eventuelt 

Thorleif Romeyke fortalte lidt om reglerne for brug af stranden, og appellerede samtidig til at der meget gerne 

må komme nogle flere til generalforsamlingen i vandværket fra vores grundejerforening, hvis i vil have større 

indflydelse på det der sker der. 

 

Malte Olsen takkede derefter dirigenten, og resten af forsamlingen, for denne positive generalforsamling. 

 

**** 
30-12-2016 

Referat skrevet af Gert Larsen 

 

Dirigent:   Referent:   Formand: 

 

______________                 _________              __________ 

Egon Andersen  Gert Larsen   Malte Olsen 

 

 

**** 

PS:  

Bemærk !! 

Bestyrelsen har deres egen e-mail adresse. 

I kan sende adresse forandringer, oplysninger mv. til: 

E-mail adresse til bestyrelsen, som i bedes benytte, Malte holder øje med den og videresender til bestyrelse. 

 

grdejer.oernehoej@gmail.com  

 


