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Referat af ordinær generalforsamling, lørdag den 28. juni 2014, afholdt på Cafeen i 
Ordrup 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 
    a. Bestyrelsen foreslår at en forhøjelse til kr. 500,00 (kontingent uændret siden 1999). 
    b. Oprettelse af/henlæggelse til vej- og drænfond. 
    c. Oprettelse af festudvalg. 
5. Forslag fra medlemmer. 
6. Valg til bestyrelsen. 
    Følgende er på valg: 

Kasserer Svend Fredtoft, villig til genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Marianne Petersen, ønsker ikke genvalg. 

7. Valg af 2 suppleanter. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Beretning fra Træudvalget, samt valg af medlemmer. 
10. Eventuelt. 
 
På generalforsamlingen var 33 parceller repræsenteret, som startede mødet med fælles 
morgenbord. 
 
Uden for dagsordenen holdt formanden en kort mindetale om Mogens Rasmussen. 
Mogens var i flere perioder medlem af vores bestyrelse sidst som næstformand i 2012 og 
13, indtil han blev syg og måtte trække sig fra bestyrelsen.  
 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden, Niels Heide, Mellemtoften 25, bød velkommen.  
Svend Windahl, Bakkevej 32, blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede 
at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne.  
Dirigenten noterede at Marianne Petersen var referent. 
 
 

ORDRUP

PRÆMIE

GRUNDE 



2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 
Formanden bød velkommen til Ordrup Præmiegrundes ordinære generalforsamling. 
"Det er rart, at så mange kunne møde op i dag. Vi har prøvet at være tidlig ude med 
indkaldelsen, 
med håbet om, at flere ville reservere dagen. Vi vil gerne starte med at byde de nye 
medlemmer 
velkommen og vi håber, at I bliver glade for området”. 
Formandens beretning i sin helhed kan down loades fra Foreningens hjemmeside 
www.gopg.dk. 
Her skal særskilt fremhæves formandens tak til det afgående bestyrelsesmedlem 
Marianne, samt Flemming Gjedde, som står for vores hjemmeside. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
Regnskab for 2013/2014 og budget for 2014/2015 og blev gennemgået og kassereren, 
Svend Fredtoft, Kåltoften 24, gennemgik de forskellige poster. 
Kasseren henstillede til medlemmerne at kontingentet blev indbetalt til tiden, da der var en 
lille gruppe af gengangere, der først betalte efter gentagende rykkere. 
 
Regnskabet for 2013/2014 og budgettet for 2014/2015 blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
Regnskabet kan rekvireres på vores hjemmeside www.gopg.dk . 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
 
Bestyrelsen foreslog at forhøje kontingentet på kr. 450,00 til kr.500,00.  
Det blev vedtaget, at kontingentet hæves til kr. 500,00. 
 
Løbende hensættelse af kr. 20.000,00 til vej og drænfond blev vedtaget. Binding og formål 
vil fremover fremgå af regnskabet. 
 
Bestyrelsen efterlyste medlemmer til at indgå i et festudvalg og herunder stå for 
sommerfest og evt. kommende 50 års jubilæum for foreningen.  
 
Der var ikke tilmelding fra deltagerne i generalforsamlingen og sommerfesten holdes 
således ikke denne sommer. 
 
5. Forslag fra medlemmer 
 
Peter Heeno, Engtoften 27, forslag om etablering af vejbump. 
 
Med udgangspunkt i Engtoften/Kåltoften, hvor der ofte køres alt for stærkt¸ ikke mindst af 
”posten”, foreslog PH etablering af et prøvebump på tværs af vejen, som  bevist vil 
nedsætte farten og kunne udføres for ca. kr. 8.000,00. 
  
PH tilbød ligeledes sin assistance mht. etablering.  

http://www.gopg.dk/


Hørager har tilsvarende problem med for høj fart. Hørager bruges som tilkørselsvej til 
udstykningerne længere nede mod stranden. Der var livlig diskussion, men forslaget blev 
nedstemt.  
Bestyrelsen er opmærksom på problemet, som hænger sammen med vores fine veje og 
overvejer hvad vi kan gøre. 
 
6. Valg til bestyrelsen 
 
Svend Fredtoft (Kasserer), villig til genvalg, blev genvalgt. Marianne Petersen, ønskede 
ikke genvalg og afgår.  
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Gert Hintze, Kåltoften 26. 
Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem og foreningen kvitterede med ”et 
par flasker”. 
 
7. Valg af 2 suppleanter  
  
Niels Frederiksen, Engtoften 31. Annelise Heide, Mellemtoften 25, blev genvalgt. 
 
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bjarne Giehm, ¸Kåltoften 22 blev valgt, og Peter Heeno, Engtoften 27 blev genvalgt som 
suppleant. 
 
9. Beretning fra træudvalget samt valg af medlemmer 
 
Formanden for Træudvalget, Gert Hintze orienterede om udvalgets arbejde og kom med 
kritik af bestyrelsens opbakning i en verserende sag.  
Bestyrelsen bekræftede at der er et hængeparti, men at man forventer en fornuftig løsning.  
 
Træudvalget går, på skriftlig anmodning, ind i sager, hvor beplantning/høje træer skygger 
eller tager udsyn i henhold til foreningens tinglyste deklaration. 
 
De fleste sager lykkes det at komme til enighed, uden at indblande bestyrelsen, som har 
den udøvende myndighed i henhold til deklarationen.  
 
Træudvalgets medlemmer: Gert Hintze, formand og medlem af bestyrelsen, Kåltoften 26, 
Svend Windahl, Bakkevej 32 og Peter Heeno, Engtoften 27. 
Som nye medlemmer valgtes: Peter Høegh, Engtoften 14 og René Bonde, Bakkevejen 20. 
De nye medlemmer sikrer en fornuftig geografisk dækning indenfor vores forening. 
 
10. Eventuelt. 
 
Kåltoften 17 og 19: Her er en gangsti mod Toftevej en del af udstykningen.  
Der var før en bom, som nu er væk. Der efterlyses en ny spærring, så trafik med knallert 
etc. reguleres. 
 
Hørager 20 ligner et forladt sted og der er rævehule med unger – hvad gør man som 
nabo?. 
 



 


