
 

 

Referat af ordinær generalforsamling, Grundejerforeningen Ørbækgård Område 6, onsdag d. 6. maj 2015. 

 

Mødested: Caroline Mathilde salen, Hørsholm bibliotek, 2970 Hørsholm 

 

Tilstede (repræsentanter for husnumrene): 

603, 605, 608, 613, 615, 617, 618, 622, 630, 632, 633, 639 

Fuldmagt modtaget fra 637 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

4. Aflæggelse af regnskab for 2014 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Vedtagelse af budget for indeværende år og fastsættelse af bidrag 

7. Vedtagelse af vederlag 

8. Valg af Formand 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt valg af administrator 

12. Eventuelt 

 

Referat 

 

1. John Amdisen, 605, valgt som dirigent. 

2. Mika Bärlund, 630, valgt som referent 

3. Bestyrelsens beretning er vedlagt. Til beretningen kan følgende yderligere refereres: 

a. Til yderligere sikring mod indbrud kan installation af alarm og brug af ”nabohjælp” evt. 

anvendes 

b. Ny hjemmeside for område 10 vil virke med brug af en log-in kode og giver kun adgang til 

eget område. Til etablering af log-in er anvendt de mail adresser der er oplyst på 

adresselisten til område 6. Da det er tilfældigt hvilken mail adresse der er valgt i de tilfælde 

hvor der er oplyst flere mail adresser, kan en ønsket mail adresse specificeres ved 

henvendelse til bestyrelsen via mail (mail@omraade6.dk) eller til formanden af bestyrelsen. 

Yderligere oplysninger omkring område 10 hjemmesiden tilgår. 

c. Uddybende forklaring omkring valg (og fravalg) af gartner i område 10 blev tilføjet af Allan 

Olesen, 603. 

d. Spørgsmål omkring tagkonstruktion i vores område mon er det samme som i område 4 blev 

tilføjet af Allan Olesen, 603. Dette kunne ikke umiddelbart bekræftes af generalforsamlingen. 

e. Ønske omkring udlægning af gartner opgaver fra område 6 til område 10 blev tilføjet af Jens 

Lærkedal Pedersen, 615 (formand). 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. 2014 Regnskab blev gennemgået og godkendt. 
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5. Behandling af indkomne forslag: 

a. Indkomne forslag fra medlemmer: 

 

i. Trappevedligehold & Bed mellem 632 & 633: Placering betyder vedligeholde af 

område 6. Enten skal der betales en gartner eller vi skal gøre dette selv? Stemning 

for en arbejdsdag på frivillig basis. Arbejdsdagen indkaldes af Bestyrelsen. 

ii. Beskæring af allé træerne på græsareal i indre område 6 (ved parkeringsområde). 

Bestyrelsen tager kontakt til ny gartner for direkte aftale eller gennem område 10. 

iii. Græsklipning tilbageføres til oprindelig vedligeholdsplan – Da der ikke kunne findes 

klarhed på generalforsamling omkring tilslutning til oprindelig vedligeholdsplan, 

fortsættes den nuværende vedligeholdelsesplan. 

iv. Ødelagt drænrør foran 630 genoprettes - Bestyrelsen pålægges at undersøge hvem 

der har vedligeholdspligt for drænrør samt genopretning. 

v. Publicering af vedligeholdspligt i område 10. Bestyrelsen henstilles at give 

medlemmer adgang til oversigt med vedligeholdsplan for hhv. område 10 og område 

6. 

  

b. Forslag fra Bestyrelsen: 

i. Dato & festudvalg for sommerfest & fastelavn: 

a. Sommerfest: lørdag d. 22. august 2015 - Udvalg: Jes 

b. Fastelavn: søndag d. 7. februar 2016 - Udvalg: Simon & Mika 

ii. Forslag om at gå tilbage til den tidligere reducerede græsslåning i kantområder. Se 

punkt 5.a.i.3 

 

6. Budget og herunder medlemmers bidrag (DKK 4.000,00 per år) & foreningens henlæggelser 

(16.000,00 per år) blev gennemgået og godkendt. 

 

7. Årligt vederlag til formand (DKK 1.000,00), kasserer (DKK 500,00) & webmaster (DKK 200,00) blev 

godkendt. 

 

8. Jens Lærkedal Pedersen blev genvalgt som formand. 

 

9. Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Jes Weinreich-Holm, 639, medlem af bestyrelsen 

Simon Thorius, 608, medlem af bestyrelsen 

Mika Bärlund, 630, medlem af bestyrelsen 

Niels Rosenberg, 608, suppleant af bestyrelsen 

 

10. John Brun, 632, blev valgt som revisor. 

 

11. Der blev ikke udtrykt ønske om ansættelse af administrator. 

 

12. Eventuelt: 

 

a. Nogle husstande er plaget af duer. Bestyrelsen undersøger om forebyggelse eller 

bekæmpelse kan ske sammen med område 10 eller skal ske individuelt. 

 



 

 

b. Fjernelse af skadereder eller forsøg på rede etablering kan gøres individuelt under 

hensyntagen til gældende lovgivning og evt. fredning. 

 

c. Fra en hundelufter blev opmærksomheden henledt på, at skraldespande i område 10 ikke er 

velegnet til opsamlingsposer for hundeefterladninger, da fugle roder i disse og spreder 

indholdet i området. Det henstilles, at hundeefterladninger i stedet tages med hjem i egen 

skraldespand.  

 

 

10. maj 2015 

 

 

 

 

 

Referent   Formand   Dirigent 

Mika Bärlund  Jens Lærkedal Pedersen  John Amdisen 


