
Referat fra Generalforsamlingen i  
Øvejudstykningens grundejerforening den 5.okt 

 
Alle starter med kort at sige, hvem man er og hvor man bor. Samt mulighed for at tage lidt at spise 
og drikke. 
 

Generalforsamlingen: 
Følgende husstande deltog: Tulipanvej 9, 15, 17, 19, 35 + Lupinvej 5, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 34 
 

1. Valg af dirigent – Formanden peger på Thomas Uldahll er valgt! 
 

2. Formandens beretning – Jesper Borrisholdt - Der har ikke været meget at berette om, da 
der har været corona.  
 
Der blev kort snakket om de grønne hække, som der blev snakket om ved 
generalforsamlingen 2020. Der har ikke været yderligere skriveri om dette med 
kommunen. Der er blevet skåret i rønnebærbusken, dette er blevet gjort bedre end før og 
der ikke sket mere i denne sag. Tovholderen bor på Vinkelvej i forhold til snak om dette 
med kommunen. Der bliver ikke gjort mere fra bestyrelsen af, da det virker som om 
kommunen igen vedligeholder hækken. Og hvis bestyrelsen skal ind i sagen igen, skal der 
gives besked på bestyrelsen. 

 
3. Fremlæggelse af årets regnskab – Thomas Uldahll fortæller om regnskabet 2020 og man 

kan følge med i budget på papiret der var vedhæftet indkaldelsen. Der var nogle få, der 
betalte for 2019.  
Ernst Madsen har orienteret at der var et navn, der var skrevet forkert. 
 

4. Indkomne forslag – Jesper Borrisholt - Der var ikke kommet nogle. 
 

5. Kontingent fastsættelse 2021 – Bestyrelsen forslår, at vi holder fast i, at der ikke betales 
kontingent i det kommende år. En synes, det er en god ide, at man betaler kontingent, når 
man har en forening. En anden siger, når der ikke er udgifter, er det ok/fint, at vi ikke 
betaler. Der argumenteres frem og tilbage om dette. Vi kan tage det op til marts/april igen. 
Der stemmes om, der skal betales 0kr eller 100kr. Der blev vedtaget 0kr. med stemmerne 
13 mod 1. 
 
 

6. Valg til bestyrelsen 
a. Valg/genvalg af formand – Jesper vil gerne fortsætte, hvis andre ikke vil vælges og 

Jesper blev genvalgt. 
b. Valg/genvalg af sekretær – Søren vil gerne fortsætte, hvis andre ikke vil vælges og 

Søren blev genvalgt. 
c. Valg af suppleant – Anette Jensen, blev valgt Tulipanvej 35 – velkommen til. 

 



7. Valg/genvalg af revisorer – Ernst Madsen og Susanne Eriksen vil gerne tage den igen – 
super de blev genvalgt. 
 

8. Nedsættelse af udvalg – Der blev snakket om sommerfest og man må med GLÆDE melde 
sig til at være med til at sætte noget i gang. Fastelavn blev der også snakket om. Men ikke 
nogen udvalg pt.! 

 
9. Evt.  

 
Jesper vil spørge indtil hvad kommunen gør ved fællesområderne med træerne/buskene 
og ved vendepladsen er der rådne træer.. 
Annette spørger indtil den kæmpe vandpyt, de har fået foran deres indkørsel efter asfalten 
blev lagt. Hun blev opfordret til at indberette til appen: Tip Frederikssund på nettet, som 
også kan bruges til huller i vejen og gadelys osv.  
Anette spørger indtil, som ny husejer, kunne det være rart/godt med et velkomstbrev til de 
nye husejere og om de ting vi har.  
Conrad stiller spørgsmål til fibernet på Lupinvej. Der har været sendt brev rundt om 
fibernet på vejen, flere havde fået det for noget tid siden.  
*Partytelt bliver der spurgt indtil og det står på hjemmesiden og teltet står pt. hos 
formanden.  
*Parcellerne skal selv stå for det grønne udeområde ved huset.  
*Lupinvej er ikke asfalteret på samme måde som på Tulipanvej, håber de også bliver det. 
 

Tak for god ro og orden! 
 
Med venlig hilsen 
Søren Knudsen referent  
 


