
 

Referat af ordinær generalforsamling i Ørholm 
Grundejerforening, mandag den 21. marts 2011 

Tommy Mejdahl – foreningens formand - startede med at byde velkommen. 
 
1. Valg af dirigent og referent. 

Tommy foreslog Frank Jensen som dirigent og Charlotte Münchow som referent, begge 
forslag tiltrådt. 
Frank startede med at konstatere at generalforsamlingen var såvel lovlig indkaldt som 
beslutningsdygtig. 
 
Frank gav herefter ordet til Formanden. 

 
2. Formandens beretning v/Tommy til godkendelse. 

Den samlede beretning vil være at finde på hjemmesiden www.oerholm.dk/gf  
Nærværende er således et sammendrag heraf. 
Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med forskellige emner, men det altoverskyggende har nok 
været Kommunens planer om at privatisere næsten 30 km veje, herunder Finlandsvej og 
Danmarksvej. Bestyrelsen har med hjælp fra adskillige grundejere udfærdiget en længere 
klage, og endvidere haft kontakt med Transportministeren og Vejdirektoratet. Disse har 
ligeledes modtaget en klage vedrørende problemstillingen. 
Idet Ministeren er kommet os til hjælp gør vi ikke yderligere pt. Dog følger vi nøje hvorledes 
LTK agerer i den kommende tid. 
 
Vi kan konstatere at Sognegården udvidelse nu er færdig, og vi ser frem til – som ved dagens 
arrangement – at få glæde af de nye faciliteter. 
 
Grundejere har fortsat mulighed for - for en beskeden sum - at leje et telt hos 
grundejerforeningen, hvis man har et arrangement der kræver dette. 
Henvendelse til Kristian. 
Vi har ligeledes nogle borde og stole til udlån. 
 
Der blev forespurgt hvad vi gør for at hverve flere medlemmer. Der uddeles girokort i 
forbindelse med udsendelse af nærværende referat, og bestyrelsen afleverer en 
’velkomstpakke’ til tilflyttere. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 

3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab v/Annette - til godkendelse. 
Annette gennemgik regnskabet, vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Der blev stillet spørgsmål ved hvorfor der blev brugt så mange penge på gaver til frivillig 
arbejdskraft. Bestyrelsen svarede at ’udgiften’ til den frivillige arbejdskraft sparer foreningen 
for langt større udgifter til porto og kuverter. 
Ligeledes blev der spurgt om det ikke var rigeligt mange penge der blev brugt på sommerfest. 
Bestyrelsen svarede at det ligeledes var givet godt ud, idet det er her man mødes og 
’netværker’ og at vi derigennem får et kendskab til hinanden, hvilket blandt andet blev brugt til 
at samle mange gode kræfter til at udfærdige en særdeles gennemført klage til Kommunen 
vedrørende nedklassificeringen af vejene. 
Frank tilføjede at en del af Foreningens formålsparagraf at afholde sociale arrangementer. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 

http://www.oerholm.dk/gf�


4. Kontingent fastlæggelse - bestyrelsen foreslår det uændret til kr. 100,- pr. år. pr. husstand 
Vedtaget. 

 
5. Indkomne forslag afleveret til Tommy Mejdahl - senest to uger før generalforsamlingen 

Danmarksvej 20A, tlf.45 88 63 02, E-mail tomy@dbmail.dk 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 

6. Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen havde ingen forslag. 

 
 
7. Valg til bestyrelsen 

Følgende er ikke på valg: 
Kristian Riskær Povlsen 
Jytte Prieem Balle 
 
Følgende er på valg: 
Tommy Mejdahl - Genopstiller 
Annette Juel Baunsgaard – Genopstiller ikke 
Anders Nielsen - Genopstiller ikke  
 
Tommy blev genvalgt. 
Helen Glindvad og Jens Aakersø blev valgt. 

 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Kåre Buch og Michael Teis blev valgt. 
 
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 

Frank Jensen og Sanne Fredenslund blev valgt som revisorer 
Troels Balle blev valgt som revisorsuppleant 

 
10. Sommerfest 2011 Nedsættelse af festudvalg 

Kåre har fået lokket et par stykker til at deltage i planlægningsarbejdet. 
Desuden deltager de sædvanlige fra bestyrelsen. 

 
11. Eventuelt 

Da der snart skal nye postkasser mange steder blev det forespurgt om der kunne være 
mulighed for rabat ved samlet indkøb. Bestyrelsen undersøger. 
Der er kommet en ny lokalplan for DTU, som indebærer byggeri i anseelig højde. 
Bestyrelsen har endnu ikke fået dette forelagt, men vil følge op snarest, og deltage i 
nabohøringen. 
 
Nye fodposter: Annette Juel Baunsgaard og Anne-Sofie Yttung 
 
 

Frank afsluttede med at takke for god ro og orden, og afsluttede dermed generalforsamlingen. 
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