
 

Referat af ordinær generalforsamling i Ørholm 
Grundejerforening, torsdag den 1. marts 2012 

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

Tommy foreslog Frank Jensen som dirigent og Jytte Prieem Balle 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  
Nærværende er således et sammendrag heraf. 
2011 har været et stille år, dog har der i løbet af året været en række praktiske ting. 
Trafiksanering: Bestyrelsen har modtaget en klage fra Nøjsomhedsvej, idet man mener, at 
der er for meget og for tung trafik. Da Nøjsomhedsvej er en officiel trafikvej, hvor der allerede 
er oprettet chikaner, kan der ikke gøres meget mere. Vejen kan ikke omklassificeres til 
villavej. Der kom forslag om opsættelse af stærekasse på Nøjsomhedsvej. Bestyrelsen går 
videre med dette forslag. 
Cyklister på fortovene: Nogle beboere føler sig generet af cyklister (især postbude), der 
benytter fortovene. 
Nedklassificering af veje: Der er ikke sket den store udvikling. DK-vej og FI-vej skal 
omklassificeres til private fællesveje. Der går fire år fra meddelelse til udførelse, så det 
betyder september 2015. Inden da vil der skulle foretages nye tilstandsrapporter, og på det 
tidspunkt vil der også være klagemuligheder. 
ØGF materiel: Der er ved at blive fremstillet en grill til grundejerforeningen, og der vil i år 
også blive indkøbt et nyt telt. Grundejere har fortsat mulighed for - for en beskeden sum - at 
leje udstyr hos grundejerforeningen, hvis man har et arrangement der kræver dette. 
Henvendelse til Kristian. 
Sommerfest: I 2011 blev der igen holdt en god sommerfest indledt med loppemarked. Der er 
efterhånden ved at etablere sig en del traditioner omkring denne dag, og opbakningen i 
området er god. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 

3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab v/Jens - til godkendelse. 
Jens gennemgik regnskabet, vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Der blev spurgt om, hvorfor der havde været en nedgang i antallet af medlemmer. 
Der kom forslag om, at der sammen med f.eks. referatet af generalforsamlingen uddelte et 
opråb om at melde sig ind. 
Desuden forslag om at sætte prisen for udarbejdelse af ejendomsskemaer op. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 

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

http://www.oerholm.dk/�


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: 
Tommy Mejdahl  
Jens Aakersø 
 
Følgende er på valg: 
Kristian Riskær Povlsen - Genopstiller 
Jytte Prieem Balle – Genopstiller 
Helen Glindvad Kristensen – Genopstiller ikke 
 
Kristian og Jytte blev genvalgt. 
Sanne Fritzel blev valgt. 

 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Kåre Fugleholm 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 2012 Nedsættelse af festudvalg 

Peter F. fra FI-vej vil gerne være med. Morten B. fra DK-vej vil gerne hjælpe med det 
praktiske. 
Desuden deltager de sædvanlige fra bestyrelsen. 

 
11. Eventuelt 

Der har været forlydender om at Yousee snart skulle begynde at levere signaler på 
fibernettet, uden at dette dog er blevet bekræftet. Bestyrelsen undersøger nærmere. 
Der blev diskuteret, hvordan vi kunne få flere medlemmer i foreningen. Der er potentielt 
350 medlemmer i området. Bestyrelsen vil tage emnet op ved et af de første møder. 
 

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