
Referat af Ordinær Generalforsamling i storparcel 8 af Ørbækgård  
Onsdag den 27. maj 2015 kl. 19.30, Kulturhus Trommen, Caroline Mathilde 1. sal.  
 

Deltagere: 

Bent Ole Mitens (821), Carsten Stürup (811), Benny Harritz (830), Mikael Klint (829), Erik Johnsen 

(808), Jacob Sørensen (827), Søren Urhøj-Kjær (801), Henrik Lund Frandsen (813), Silva Gertz (814), 

Johnny Bertelsen (810), Annette Stæhr (828), Mietek (804) 

 

Referent: 

Henrik Lund Frandsen 

 
Referat: 

1. Valg af dirigent   

� Mikael blev valgt 

2. Valg af referent   

� Henrik blev valgt 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år   

� Bent Ole berettede (se bilag A). 

� Der blev stillet spørgsmål til skift af gartnere i 10’er gården og fældning af træer:  

• Annette spurgte til fældning af træer ud mod Hørsholm Allé og beklagede, at der nu 

var direkte udsigt til vejen samt at støjafskærmning nu var væk. Benny forklarede, at 

han flere gange havde kontaktet kommunen angående vedligehold af buske og træer. 

Trods meget tydelige og omfattende forklaringer havde kommunen samt gartnerne fra 

10’er gården ryddet voldsomt op i træerne. Beboerne er løbende blevet orienteret via 

mails fra Benny om fældninger og beskæringer. 

• Silva ytrede sin utilfredshed over processen ved fældning af træerne nord for 8’er 

området.  Hun påpegede at det var lidt underligt at de nærmeste beboere ikke var 

blevet hørt, og man blot var blevet orienteret kort forinden. Desuden var der ikke 

blevet svaret på hendes indsigelse. Bent Ole forklarede, at det var en økonomisk 

betragtning man havde gjort i 10’er gårdens bestyrelse, da en beskærelse af de 

daværende piletræer kostede ca. 10.000 kr pr gang, og plantningen af de nye træer 

kostede ca. 4.500 kr. 



• Nikolaj stillede spørgsmål til omkostningerne på ny hjemmeside og Bent Ole 

orienterede om at det var en forholdsvis favorabel pris (5.000 kr). 

• Mietek stillede spørgsmål til parkeringspladser og den nylige omlægning af fliser til 

afmærkningen af parkeringspladserne. Carsten forklarede processen om hvorledes at 

anlægsgartneren var i gang med at lave båsene som oprindeligt aftalt. Den opdeling 

ville dog gøre at de to ekstra pladser vil komme til at indgå i de 8 hjørnegrundes 

pladser, da man herved ville få de 15 m2 per plads, som skøderne angiver. Da mange 

bruger de pladser og der var en stor utilfredshed med den tiltænkte nye opdeling af 

parkeringsarealet blev gartneren bedt om at lave pladserne uden opdeling. 

Hjørnebeboerne med flere lavede derfor markeringen selv, således at de to 

ekstrapladser stadigvæk er der. Sidenhen har Carsten fundet ud af, at medregner man 

det grønne areal foran selve parkeringsbåsen (som ikke altid har været der), så er 

parkeringspladserne præcist 15 m2, hvormed den gamle opdeling af båsene blev 

genetableret. Mietek stillede derudover spørgsmål til budgetoverskridelsen på 4.225 

kr ved udførelse af sti og parkeringsplads. Bent Ole forklarede hvordan den 

oprindelige plan blev ændret undervejs til Y-udformningen af stien til de fleste 

beboers glæde, men med en meromkostning på 4.225 kr. Benny forklarede desuden, at 

budgettet vil være yderligere overskredet med 16.000 kr, hvis gartneren skulle have 

lavet markeringen af parkeringspladserne efter færdiggjort arbejde, og derfor blev det 

besluttet at udføre dette arbejde selv. 

4. Aflæggelse af regnskab   

� Carsten Stürup aflagde regnskab. I forlængelse af Miteks tidligere spørgsmål om 

budgetoverskridelse forklarede Carsten hvorledes de 97.975 kr. til vedligehold af sti og 

parkeringsplads var fremkommet ved at revisoren havde lagt to regninger sammen. Mietek 

mente, at der var tale om en overskridelse af sidste års vedtagne budget. Henrik pointerede 

at man også kunne betragte det som en separat udgift til en ny sti, der ikke var planlagt. 

Bent Ole forklarede at han tog en beslutning på stedet, da gartneren var gået i gang og da 

en enkelt beboer var ganske utilfreds med den planlagte løsning.  

� Silva kommenterede på at snerydningen var en stor post i budgettet, og at der var saltet 

lidt rigeligt igennem forrige vinter. Bent Ole forklarede, at den præventive saltning ikke vil 

blive fortsat i den kommende vinter (beslutning i 10’er gården). Søren spurgte til hvorfor 

der så var en budgetforøgelse på netop den budgetpost. Carsten pointerede, at 

budgetposten var gartner og sneberedskab sammenlagt, hvilket også kunne forklare 



budgetforøgelsen. Mikael var nysgerrig på fordelingsnøglen imellem snerydning og gartner 

arbejde. Carsten udbad sig lidt tid til at undersøge det. 

� Jonny spurgte til, om der er lidt reserver i 10’er gården til snerydning ved en kraftig 

snevinter, og det er der svarede Bent Ole.  

� Der blev spurgt til fordelingsnøglen ved indbetaling til 10’er gården, og der blev svaret at 

den er fastlagt på baggrund at antal m2 i husstandene i de forskellige gårde. 

� Der blev stemt om regnskab og budget kunne godkendes, og det blev de. 

5. Rettidigt indkomne forslag fra beboerne   

� Forslag 1 fra 818 om opsætning af trampolin (Bilag B) 

• Nikolaj fremlagde på Anders Køjs (818) vegne forslaget om indkøb af trampolin til 

opstilling imellem 823 og 824, hvor der nyligt er blevet fældet træer. 

• Carsten pointerede at 823 og 824 burde have vetoret, da de evt. ville blive generet af 

lyden fra trampolinen, hvilket Nikolaj var enig i. Benny gjorde opmærksom på at 

Birthe i 824 havde sendt en fuldmagt med Benny for værende imod trampolinen, og 

dermed var placeringen af en trampolin uklar.  

• Mietek gjorde opmærksom på, at der kunne være et forsikringsspørgsmål. Erik 

forklarede, at så længe der ikke bliver tjent penge på den, er det ikke et problem.  

• Nikolaj opfordrede den kommende formand til at tage et forslag om en trampolin på 

den fælles legeplads med til bestyrelsesmøde i 10’er gården. 

• Der blev ikke stemt om forslaget, da det ikke umiddelbart kunne realiseres under 

hensyntagen til de nærmeste beboere. 

� Forslag 2 fra 829 og 813 om udbygning af gyngestativ (Bilag C) 

• Henrik fremlagde forslaget.  

• Benny var imod forslaget både omkostningerne og at det vil trække børn til fra 

nabogårdene, at det vil skæmme området samt at man lige så godt kunne anvende de 

omkringliggende legepladser (fælleslegepladsen og dem ved Trommen). Benny 

fortalte yderligere, at han havde konstateret, at legepladsen for det meste var 

ubenyttet og derfor havde svært ved at forstå, hvorfor det var nødvendigt med endnu 

et gyngestativ. Henrik forklarede, at den primære hensigt var at fremme det sociale liv 

i gården, og at det var ganske begrænset, hvad der var af børnefamilier i 7’er gården, 

og at det fremkomne forslag netop var baseret på at det ikke skulle fremstå så visuelt 

markant (som så meget andet legeplads udstyr).  



• Johnny pointerede, at der også skulle være en hvis balance i det, set i fht. at man netop 

havde renoveret parkeringspladser og sti for 100.000 kr, og i det perspektiv var de 

5.000 kr et beskedent beløb.  

• Forslaget blev stemt igennem. 

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

� Det foreslåede budget blev vedtaget og det årlige bidrag dermed fastsat til:  4000 kr. 

7. Valg af formand, der samtidig er repræsentant i den fælles grundejerforening   

� Bent Ole forklarede på Mikaels opfordring lidt om opgaven at være formand i fht. møder i 

8’er gården og 10’er gården. 

� Forskellige konstellationer af formand og bestyrelsesmedlemmer blev diskuteret. 

� Benny blev valgt. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2) og suppleanter (3)   

� Erik og Carsten blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

� Mikael, Jakob og Johnny blev valgt som suppleanter. 

9. Valg af revisor   

� Nuværende revisor, Chr. Mortensen, Hørsholm blev genvalgt. 

10. Eventuelt   

� Løsninger for udsug blev diskuteret. 

� På Carstens opfordring blev der givet en stor hånd til den afgående formand, Bent Ole 

Mietens som tak for hans indsats gennem 2 år.  

 
 

Underskrifter jfr. generalforsamlingens vedtægter: 

 
 

 
 

                             
Benny Harritz, formand  Mikael Klint, dirigent  

 


