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Referat af ordinær generalforsamling d. 18.03.2010  

 
 

DAGSORDEN:  
 
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  
3. Regnskab for kalenderåret 2009  
4. Budget/kontingent for 2010 
5. Indkomne forslag  

a. Forslag fra bestyrelsen:  
Bestyrelsen bemyndiges til at investere reetableringsmidlerne i risikofrie  
værdipapirer, jævnfør § 12 – bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære  
generalforsamling.  
b. Beslutning: Ændring af vedtægternes bestemmelse vedrørende afgrænsning mod grønne områder og 
fælles arealer 

6. Valg til bestyrelse og revisorer  
a. Bestyrelsesmedlemmer på valg:  
Gunnar Møller Jensen  
Rasmus Ry Nielsen 
b. Revisor på valg: Susan Christiansen 
c. Revisorsuppleant på valg: Michael Høgenhaug Poulsen 

7. Eventuelt 
 
Til generalforsamlingen var der foruden bestyrelsen fremmødt 28 personer. 
 
Ad 1. 
Kjeld Christiansen (Ørnelunden 13) blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, 
i det indkaldelsen var udsendt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt, og ordet blev givet til formand Gunnar 
Møller Jensen. 
 
Ad 2. 
Formandens beretning: 
 
Formandens beretning for året 2009: 
 
Som bekendt var vedligeholdelse af grønne områder, veje og stier for året 2008 ikke indeholdt i 
grundejerforeningens regnskab for 2008 idet Århus Kommune, Vej og Parkservice, ikke nåede at fremsende 
faktura for de udførte arbejder. Dvs. at regnskabet for 2009 indeholder både vedligeholdelsesomkostninger for 
2008 og 2009. 
 
I år 2009 er vedligeholdsarbejderne, udført af Århus Kommune, Vej og Parkservice, stort set som aftalt og 
tilfredsstillende samt indenfor de budgetterede omkostninger. Der foreligger nu aftale om rutiner for 
vedligeholdelsesarbejderne.  
 
For 2010 må vi dog forvente større omkostninger end budgetteret for snerydning og grus/saltspredning på grund 
af vejrsituationen. Bestyrelsen har dog valgt ikke at hæve kontingentet idet vi mener at kunne dække de øgede 
udgifter, evt. ved at udskyde andre budgetterede udgifter.  
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Omkostninger på legepladsen har været meget begrænset. Der er udført maling af legeredskaber dog undt. 
legetårn som sker i foråret.  
 
Revnedannelser i asfaltbelægninger på veje og stier synes nu at have nået et omfang hvor bestyrelsen mener at 
reparationer er nødvendige. Bestyrelsen har derfor afsat et skønnet beløb til forsegling af disse revnedannelser. 
Beløbet påregnes trukket fra retableringskontoen.   
 
Bestyrelsen arbejde med kontrol af overholdelse af deklarationsbestemmelser har også i 2009 været en ikke 
ubetydelig belastning for bestyrelsen. På generalforsamlingen i marts 2009 tilkendegav de fremmødte at 
bestyrelsen skulle fortsætte kontrollen. Bestyrelsen har på baggrund heraf foretaget følgende: 
• Besigtiget området for misligholdelser af deklarationsbestemmelser på ”ÅRETS TUR” i april 2009 
• På baggrund heraf udsendt breve til berørte grundejere med påtale om: 

at etablerede stengærder er for tæt på skel 
at hække mangler helt, delvis eller der er åbninger hækkene  
at rette andre specificerede påtalte misforhold 

• Afholdt møde med indkaldte berørte grundejere vedrørende hække for at høre disse grundejeres mening 
angående forhandling med kommunen om evt. dispensation fra bestemmelser i grundejerforeningens 
deklarationsbestemmelser. 

• Henvendt sig til kommunen angående dispensation for deklarationsbestemmelserne afsnit C, 3 og E, 2 og 
afsnit E, 1. På baggrund af denne henvendelse har kommunen med brev af 2. februar 2010 meddelt på visse 
betingelser at kan dispensere for stensætninger / jordreguleringer nærmere skel end 0, 5 hhv. 0,7m samt 
åbninger i hække med udgange til grønt område.  

På nærværende generalforsamling ønsker bestyrelsen derfor generalforsamlingens tilkende-givelse ved 
afstemning angående de foreslåede dispensationer som beskrevet i mødeindkal-delsen.  
Ved positiv tilkendegivelse vil ændring blive indført som tillæg i grundejerforeningens vedtægter.  
Bestyrelsens efterfølgende kontrolinspektioner vil ske på basis af gældende deklaration med de tilføjelser i 
vedtægterne der vil blive tilføjet såfremt de vedtages på generalforsamlingen. 
 
 
Formanden tilføjede til beretningen, at de to på dagsordenen fremsatte forslag (punkt 5) skal afhjælpe 
problemerne med deklarationsovertrædelser 
 
Der blev spurgt, om forslaget til disponering af re-etableringsmidlerne var i overensstemmelse med 
vedtægterne. Bestyrelsen svarede, at dette er tilfældet, da fremgangsmåden er i overensstemmelse med 
vedtægterne §12. 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at forsejling af huller ikke er en særlig køn måde at reparere asfaltskader 
på. Formanden svarede, at bestyrelsen vurderer, at det vil være for dyrt at foretage egentlig gen-asfaltering. 
 
Der blev spurgt, om de fremsatte beslutningsforslag blot var bestyrelsens forslag til en måde at administrere 
vedtægterne på, eller om der var tale om egentlige ændringsforslag til vedtægterne. 
Formanden svarede, at der er tale om egentlige ændringsforslag. 
 
Der var ikke flere kommentarer til beretningen, og den blev vedtaget. 
 
Ad 3. 
Kassereren gennemgik de respektive poster og konstaterede,  

- at der tilsyneladende er indbetalt dobbelt-kontingent fra en enkelt husstand.  



 

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup 

 

 3 

- at der i posten ”grønne områder” er betalt snerydning for sæsonen 2008/09 i størrelsesordenen 
16.000 kroner 

- at der forventes en regning for samme post for sæsonen 2009/10 på ca. 85.000 kroner. 
- at der kan konstateres et driftsunderskud på ca. 86.000 kroner, hvilket der dog er taget højde for, da 

der var et større uforbrugt beløb sat i reserve fra sidste års regnskab 
 
Der var ikke kommentarer til regnskabet, og det blev vedtaget. 
 
Ad 4. 
Kassereren gennemgik budgettet og forklarede,  

- at i år er der slået en række poster ved snerydning, legeplads og vedligehold af fortove og kantsten 
sammen i én post.  

- at bestyrelsen foreslår, at der anvendes 30.000 kroner af re-etableringsmidlerne til vedligehold af 
veje 

 
Kommentarer til budgettet: 
Der blev spurgt til de forventede omkostninger vedr. snerydning. Kassereren gjorde opmærksom på, at der 
var tale om et skøn. 
Er medlem gjorde opmærksom på, at der blevet ryddet meget i år, og også i week-end’er og spurgte på den 
baggrund, hvad bestyrelsen byggede skønnet på, og hvor sikkert bestyrelsen mente, at skønnet er. 
Bestyrelsen svarede, at skønnet er baseret på en nylig opgørelse fra Århus Kommune, og at bestyrelsen 
derfor stoler på, den holder. 
 
 
Der fulgte herpå en drøftelse af, hvorvidt der er blevet ryddet og saltet for meget, og om kvaliteten af det 
udførte arbejde. 
 
Formanden fortalte, at han har modtaget henvendelser fra grundejere, der synes, der er blevet ryddet for 
meget, og fra andre, der synes, der er blevet ryddet for lidt. 
Bestyrelsen tilføjede, at en del grundejere, der bor i bunden af skråvejene har anmodet om megen saltning. 
Det blev foreslået, at man kunne begrænse snerydningen, så den kun må finde sted på hverdage ml. 6 og 16.  
Der var dog ikke stemning for at følge dette forslag. 
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det er sjældent, vi har så voldsomme vintre som den i år, og at vi skal 
være meget uheldige for at opleve tilsvarende vintre lige foreløbig. 
Flere gjorde i øvrigt opmærksom på, at det var dejligt at bo i et kvarter, hvor der ryddes så meget, navnlig 
når man sammenligner med andre kvarterer i Lystrup, hvor rydningen har været stort set fraværende. 
 
Der blev herefter spurgt til forslaget om at anvende 30.000 kroner af re-etableringsmidlerne til forsejling af 
asfalthuller. 
Et medlem ville gerne vide, hvordan det nuværende niveau for re-etableringsmidler er fastsat, og hvordan 
man kan sikre sig, at der er afsat tilstrækkelige midler. Endvidere, hvornår bestyrelsen forventer, at det kan 
blive nødvendigt at foretage gennemgribende re-etablering. 
 
Et tidligere bestyrelsesmedlem svarede, at da vejene blev renoveret i 2001, var der ubrugte midler til overs. 
Man fik da estimeret en pris vha. en konsulent fra Cowi baseret på, at der skal renoveres igen ml. 2020 og 
2025. De nuværende hensættelser er baseret på det skøn, konsulenten den gang udarbejdede og i øvrigt 
efterfølgende forhøjet. Det forventes derfor, at hensættelsesmidlerne er tilstrækkelige. 
 
Der blev spurgt, om det ikke kan lade sig gøre, at få forrentet re-etableringsmidlerne bedre. 
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Kassereren svarede, at det kan det ikke med den nuværende bank-forbindelse.  
Formanden tilføjede, at bestyrelsen har ventet med at re-investere provenuet fra de udtrukne obligationer, og 
har villet overlade denne beslutning til den ny bestyrelse. 
 
Med disse kommentarer blev budgettet vedtaget. 
 
Ad 5 
Forslag a: 
Vedtaget. 
 
Forslag b: 
GMJ gennemgik baggrunden for forslagene. 
Det første forslag har baggrund i, at stensætninger er sat i vejskel og ikke de 0,7, hhv. 0,5 meter, de skal stå 
fra vejskel. 
Bestyrelsen har gjort de relevante grundejere opmæksom på deklarationsstridigheden i dette. 
Det andet forslag har baggrund i, at bestyrelsen fortsat ønsker at håndhæve områdets arkitektoniske profil, 
men vil dog også gerne gå på kompromis, så der kan etableres åbninger i hække i størrelsesordenen 0,8 
meter. 
 
Bestyrelsen har rettet gentagne forespørgsler til kommunen om grundejerforeningens retsstilling i forhold til 
deklarationsoverskridelser, hvilket har resulteret i de fremlagte ændringsforslag. 
 
 
Et medlem foreslog to tilføjelser til forslaget vedr. stensætninger: ”Såfremt der ved nyanlæg…” + ”enhver 
reetablering påhviler den enkelte grundejer”.  
Den første for undgå begrænsninger i bestyrelsens muligheder for at fastholde grundejerne ansvar, det andet 
for at tydeliggøre, at det er grundejernes forpligtelse at forestå evt. re-etablering, og at grundejerforeningen 
ikke skal bindes på dette. 
Vedrørende forslaget om åbninger i hække, blev det foreslået, at teksten ændres, så der ikke måles fra 15 cm. 
fra midte af hæk, men fra 15 cm. bag ved skel. Dette for at undgå fortolkningsproblemer i praksis. 
Formanden sagde, at hvis der var tilslutning til disse forslag, ville han vende dem med kommunen og ændre 
bestyrelsens forslag som foreslået på generalforsamlingen. 
 
Nogle medlemmer gjorde opmærksom på, at der er stensætninger, der har stået i skel, siden husene blev 
bygget, og at der måtte være vundet hævd på dette. Formanden svarede, at dette ikke er tilfældet, da en sådan 
praksis ikke kan gå forud for den tinglyste deklaration. 
 
Et medlem spurgte, hvorfor bestyrelsen overhovedet gik ind i denne problematik. 
Bestyrelsen svarede, at bestyrelsen har valgt at tage dette op, fordi alle bestyrelser i Ørneparken har haft 
sager vedrørende disse deklarationsoverskridelser, og at sagerne er langvarige og opslidende for alle parter. 
Bestyrelsen vil derfor gerne have disse emner lukket én gang for alle. 
 
Der blev spurgt, om det er bestyrelsens hensigt at lave et tillæg til deklarationen, hvoraf det fremgår, hvem 
der har ret til at have stensætninger i skel.  
Formanden svarede, at dette ikke vil ske, bl.a. fordi der så skal tinglyses en ny deklaration, hvilket vil koste 
hver grundejer 1.500 kroner. 
 
Et medlem mente, at forslagene er udtryk for, at grundejerforening vil lovliggøre ulovligheder i stedet for at 
bekæmpe dem, og at han var imod denne holdning. 
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Bestyrelsen medgav, at der med forslaget lovliggøres noget ulovligt, men at den nuværende situation jo 
heller ikke kan fortsætte. 
Bestyrelsen tilføjede, at der er jo også gået nogen tid siden grundlæggelsen i 1974, hvor deklarationen blev 
skrevet, og at der er jo noget, der har ændret sig siden, og at grundejerforeningen vel også skal følge med 
tiden. 
 
Et medlem ville vide, om det udelukkende er håndhævelse af deklarationen, der er spil, eller om æstetiske 
hensyn også spiller ind. 
Formanden svarede, at bestyrelsen ikke ønsker at være smagsdommer i konkrete tilfælde, men må følge en 
linie. 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at bestyrelsen i de breve, der er udsendt til grundejerne vedr. 
deklarationsoverskridelser, har påtalt forholdene. Medlemmet ville gerne gøre opmærksom på det forkerte i 
dette, da det kun er Århus Kommune, der har påtaleret. 
Bestyrelsen forklarede, at de pågældende breve er udsendt med baggrund i sidste beslutning på 
generalforsamlingen, der pålagde bestyrelsen at håndhæve deklarationen i den oprindelige form, og medgav i 
øvrigt at brugen af ordet påtale var forkert i den sammenhæng og at det i øvrigt var bestyrelsens pligt i 
henhold til vedtægterne at påse at deklarationsbestemmelserne blev overholdt.  
 
Forslaget kom herefter til afstemning,  i det formanden gentog, at de to forslag til ændrede formuleringer 
skulle betragtes som en del af det foreslåede, såfremt Århus Kommune ikke ser nogen problemer i dette. 
 
Forslaget blev vedtaget med følgende stemme-tal: 
27 stemte for 
3 stemte imod 
 
Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at forslaget ikke kan betragtes som vedtaget, da der ikke var 
fremmødt de krævede 2/3 af foreningens medlemmer. Forslaget skal i stedet behandles på en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor det vedtagelse kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for. 
 
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling d. 14/4. 
 
Ad 6.  
Gunnar Møller Jensen modtog genvalg til bestyrelsen. 
Rasmus Ry Nielsen ønskede ikke at genopstille.  
Der blev ikke fundet et nyt bestyrelsesmedlem, hvorfor valget af nyt bestyrelsesmedlem også tages op på den 
ekstraordinære generalforsamling. 
 
Per Østergaard blev valgt som ny revisor. 
 
Michael Høgenhaug modtog genvalg som revisor-suppleant. 
 
Ad 7. 
 
Der blev spurgt til sagen vedr. overtrædelse af deklarationsbestemmelserne foretaget Elleparken 16. Sagens 
sammenhæng blev gennemgået som følger: 
Ejeren af Elleparken 16 har i 2004 udvidet sin grund ud i det grønne område. For at tydeliggøre, hvor skellet 
går, ryddede Ørneparken for buske og træer og plantede græs. Ejeren af Elleparken 16 satte så efterfølgende 
plankeværk op ud mod det grønne område, og Ørneparken anmodede ham om at fjerne det under henvisning 
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til Ørneparkens deklaration. Efterfølgende har Århus Kommune to gange skrevet til ejeren af Elleparken 16 
med besked om,  plankeværket skal fjernes.  
I den seneste korrespondance har Århus Kommune dog trukket dette krav tilbage, selv om såvel 
deklarationen for Elleparken og Ørneparken er tinglyst på grunden, så er der ikke noget at komme efter. 
 
Formanden anmodede på denne baggrund generalforsamlingen om bemyndigelse til at søge advokatbistand i 
sagen, dog med et prisloft på 6.000 kroner. 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at Elleparken16’s plankeværk kan være opsat i strid med 
fredningsbestemmelserne for den nærliggende gravhøj. Formanden tilkendegav, at  dette bør undersøges, før 
man går til advokat. 
 
Bestyrelsen bemyndiges til at forfølge sagen inden for et rimeligt udgiftsniveau. 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at der kan være god økonomi i at tilbyde Elleparken, at vi afholder 
udgifterne til tilskødning af arealerne vest for skolestien til Elleparken. 
Formanden gjorde opmærksom på, at dette spor har været undersøgt, men at der ikke er noget, der tyder på, 
at vi vil have held med et sådant forehavende. 
 
Generalforsamlingen sluttede med hyggeligt samvær, hvor der blev serveret forfriskninger og smørrebrød. 
 
 
 
 
 
Dirigent: Kjeld Christiansen  Referent: Rasmus Ry Nielsen 
 
 


