
 

Referat af ordinær generalforsamling i Ørholm 
Grundejerforening, torsdag den 7. marts 2013 

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

Tommy foreslog Kristian Riskær som dirigent og Jytte Prieem Balle som referent, begge 
forslag tiltrådt. 
Kristian startede med at konstatere, at generalforsamlingen var såvel lovlig indkaldt som 
beslutningsdygtig. 
 
Kristian gav herefter ordet til Formanden. 

 
2. Bestyrelsens beretning v/Tommy til godkendelse. 

Den samlede beretning vil være at finde på hjemmesiden www.oerholm.dk  
Nærværende er således et sammendrag heraf. 
2012 har været et stille år, dog har der i løbet af året været en række praktiske ting. 
Naboklager: Der har i årets løb været sendt to naboklager til bestyrelsen. Den slags klager er 
det svært for bestyrelsen at løse. Der henvises typisk til andre myndigheder, men bestyrelsen 
er naturligvis behjælpelige hvis muligt.  
Nabohjælp: Grundet indbrudsbølge i området blev der sat ekstra fokus på nabohjælp. Der 
blev også husstandsomdelt en flyer. 
Halloween: Her havde bestyrelsen opsat telt ved kirkens parkeringsplads, hvor det var muligt 
at varme sig ved lidt varm kakao eller Glühwein. Teltet var yderst velbesøgt, og 
arrangementet var en stor succes. 
Nyt ØGF materiel: Den nye grill er blevet leveret og kan lejes på samme måde som det 
øvrige materiel. Der arbejdes på et skema til hjemmesiden, hvor man kan se, hvornår grejet 
er udlejet. 
Sommerfest: Sommerfesten 2012 blev afholdt i godt vejr. Det blev indledt med loppemarked, 
som var lidt af et tilløbsstykke.  
Privatisering af veje: Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen er med ved vejsyn, 
når og hvis privatisering af vores veje igen kommer på kommunens dagsorden. Og ja, der er 
normalt tre parter med ved vejsyn, og bestyrelsen er en af disse parter. 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 

3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab v/Jens - til godkendelse. 
Jens gennemgik regnskabet for 2012 og budgettet for 2013, vedlagt indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
Det blev bemærket, at udgifter til banker er høje. Desuden blev der stillet spørgsmål til antal 
medlemmer i foreningen. Mange ejendomme har tinglyst, at de skal være medlem – men 
bestyrelsen går ikke rundt og tvinger nogen til medlemskab. 
Regnskab og budget blev godkendt. 
 

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. 
 
 

http://www.oerholm.dk/�
mailto:tomy@dbmail.dk�


6. Forslag fra bestyrelsen 
Nabohjælp: Se formandens beretning. 

 
 
7. Valg til bestyrelsen 

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

 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Kåre Fugleholm og Peter Vistisen 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 2013  

Sommerfesten afholdes i år den 8. juni. Alle interesserede opfordres til at melde sig til at 
hjælpe med arrangementet og komme med gode ideer. 
 

11. Eventuelt 
Trafikstøj fra motorvejen blev nævnt. Hvad sker der i sagen? 
DTU virusforskning: En af deltagerne havde hørt, at vira kun gik på dyr – hvad betyder det 
for dyrene i Dyrehaven? Bestyrelsen følger sagen. 
 

Kristian takkede herefter for god ro og orden, og afsluttede dermed generalforsamlingen. 
 
 
 
 
HUSK, AT ET MEDLEMSSKAB KUN KOSTER 100 KRONER OM ÅRET OG 
AT DU SOM MEDLEM KAN LEJE FORSKELLIGT UDSTYR TIL YDERST 
FORDELAGTIGE PRISER HVIS DU SKAL HAVE FEST.    
 
F. EKS: 
Luxustelt 6x8 meter: 500,- 
Alm. telt 4x8 meter: 200,- 
Grill 1x1 meter: 200,- 
Derudover har vi også borde, stole, køleskabe m.m. 
 
Se mere på www.oerholm.dk 
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