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Grundejerforeningen Ørneparken Lystrup 

e-mail: bestyrelsen@oerneparken.dk - Hjemmeside: www.ørneparken.dk 

 

 

Referat af generalforsamling onsdag, den 21. marts 2018, kl. 19.30 

 
Der var mødt i alt 18 grundejere, hvoraf 13 var stemmeberettigede. 
 
Formanden Gunnar Møller Jensen bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent 
Thomas Holmen Andersen, Ørnehøjen 29, blev enstemmigt valgt.  
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
2. Formandens beretning 

Formanden Gunnar Møller Jensen oplæste beretningen for 2017, som vil kunne ses på hjemmesiden 
www.oerneparken.dk 
 
Følgende spørgsmål og kommentarer blev stillet til beretningen: 
 
Der er hul i vejen og hul i rabat i sving ved indkørsel til stikvejen ved børneinstitutionen. Hvem skal 
udbedre det? 

Svar: Vedligeholdelsespligten påhviler grundejerforeningen, og vi vil besigtige tilstanden på årets 
tur i april og her tage stilling til udbedring. Dog vil udbedringer kun blive nødtørftigt udført. 
Asfaltbelægning på vejen ved institutionerne er nedslidt, og nyt slidlag bør udføres. Vi venter med 
dette, indtil der er truffet aftale med kommunen om ændret kontingent for børneinstitutionen, eller 
anden aftale om fordeling af omkostninger for vedligeholdelse kan aftales. Med hensyn til fortovs-
belægninger bliver opretninger udført hvor vi på årets tur konstaterer ujævnheder større end 3 cm.  
 
Der blev sagt, at det var godt, at bestyrelsen har fået stoppet Lars Gravco, da der blev saltet helt 
unødvendigt.  
 
3. Regnskab for kalenderåret 2017 

Kassereren Keld Juul Nielsen gennemgik det reviderede regnskab (kan ses på hjemmesiden.), og 
takkede for, at alle grundejere har betalt kontingent rettidigt. 
 
Snerydningen er blevet større end budgetteret, og den vil fremover blive bogført separat.  
 
Herefter blev regnskabet taget til efterretning af de fremmødte medlemmer. 
 
4. Budget/kontingent for 2018 

Kassereren gennemgik forslag til budget og følgende blev bemærket: 
 
Driftskontingentet for 2018 foreslås sat op med kr. 150,00 til i alt kr. 1.750,00. Dertil var der ingen 
bemærkninger.  
 
Derimod var der kommentarer til reetableringsbeløbet, som af bestyrelsen er foreslået uændret til kr. 
1.750,00. Da vi p.t. ingen renter opnår, blev det foreslået, at der slet ikke skal betales noget, men at 
opsparingen skal ligge hos de enkelte grundejere. Et andet forslag var, at det skulle halveres til kr. 



2 
 

875,00. Efter en del debat herom, blev der foretaget en afstemning, som endte med 10 stemmer for, 
at reetableringen fortsat skulle være på kr. 1.750,00. 
 
Herefter blev budgettet godkendt. 
 
5. Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen bemyndiges til at investere reetableringsmidlerne i risikofrie 
værdipapirer, jævnfør § 12 – bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.  
 
Forslaget blev enstemmigt godkendt, således at bestyrelsen har muligheden, såfremt det bliver 
aktuelt. 
 
6. Valg af bestyrelse og revisor 

Gunnar Møller Jensen blev genvalgt 
Cita Hansen blev genvalgt 
Som ny suppleant blev Egon Rasmussen, Ørnehøjen 24 valgt. 
 
Anette Jensen, Ørnebakken 1, tlf.nr. 31127413, blev valgt som ny revisor. 
Per Østergaard blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger: formand, Gunnar Møller Jensen, 
næstformand, Mikael Mørk Hansen. grønne områder Henning Lauritsen, kasserer, Keld Juul 
Nielsen og sekretær, Cita Hansen.  
 
7. Eventuelt 

Der blev spurgt, om der er nogen som føler, at det er et problem med de mange parkerede biler i 
området. Flere grundejere har 2-3 biler pr. husstand. Der må ikke parkeres campingvogne, trailere 
og lastbiler, men personbiler har vi ingen beføjelse til at gøre noget ved. Med mindre de holder og 
spærrer for indkørsler eller andet. 
 
På spørgsmål om, hvad man mener det vil koste at renovere alle 4 veje, blev der svaret ca. kr. 4 
millioner. (Ikke nævnt på generalforsamlingen men efterfølgende her tilføjet: Undersøgelse i okt. 

2016, nutid, kr. asfaltslidlag 2.100.000,- + udskiftning af kantsten og fortovsbelægninger 

2.600.000,-, sum 4.700.000,-.). 

 
Vedrørende nabohjælp mangler der at blive opsat 4 skilte. Der skal bruges et par mænd til dette, og 
”nabohjælp-udvalget” vil blive anmodet herom. De øvrige skilte har Gunnar og Egon sat op. 
 
Der blev spurgt til, hvorledes grundejerforeningen forholder sig til afholdelse af diverse aktiviteter, 
f.eks. fastelavnsfest. Det er de enkelte grundejere, som selv må arrangere sådanne. Heidi Lund 
Hyttel, Ørnedalen 31, vil oprette en Facebook-gruppe for grundejerforeningen, og det synes vi er en 
rigtig god ide. (Gruppen er allerede oprettet, så man kan anmode om at blive medlem). 

 
Kl. 20.55 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for nogenlunde god ro 
og orden. - Derefter var der flutes til alle. 
 
 
Som referent: Cita Hansen   Som dirigent: Thomas Holmen Andersen  


