
Referat af generalforsamling i Østre Parkvej – Ringsted 
 

Den 9/3 2016 i Ringsted hallens cafeterias mødelokale 3. 

Tilstede: Thorleif & Lillian nr. 26, Betina nr. 80, Claus nr. 116, Eigil nr. 31, Camilla nr. 121, Wilhelmina nr. 

196, Michael nr. 112, Lasse nr. 94, Jørgen nr. 122, Kristian nr. 48, Bo nr. 91. 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent. 

De tilstedeværende på generalforsamlingen valgte Claus. Flemming kunne konstatere at 

generalforsamlingen var lovlig da den var rettidigt varslet. Der var ingen indsigelser. 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning: 

Formand Lasse Cornelius afholdt på bestyrelsens vegne følgende beretning om det forløbne år: 

Vi har i grundejerforeningen holdt vores 2 traditionelle arrangementer. Først var det Sankt Hans og derefter 
fastelavn.  

Til Sankt Hans var der stort fremmøde som der plejer og det gik godt synes vi i bestyrelsen. Bålet blev 
tændt med et brag og der var pølser og brød nok i år, men det var ikke fordi der var færre deltagere, vi 
havde bare købt lidt mere mad...  

Til fastelavn var der igen i år mange deltagere, arrangementet har fundet sit leje af deltagere. Jeg synes 
også for min del at det er rart og se der kommer grundejere uden børn, men bare for at være en del af 
fællesskabet. Det lader til at både børn og voksne synes det er et hyggeligt arrangement. Der kom allerede 
på dagen idéer og forslag til nye tiltag. Det betyder for mig at folk er interesseret når man kommer med 
ændringsforslag. Det er dejligt.  

Til begge arrangementer er der stor tilslutning og har været det gennem flere år. Der er også på begge 
arrangementer et stort stabilt fremmøde niveau som vi kan være lidt stolte af.  

For min og bestyrelsens side synes vi at begge arrangementer er en succes. Trods Sankt Hans bål og 
fastelavn mange steder omkring os bliver vi ved med at være mange.  

Vi har i løbet af året prøvet at få svar på nogen af alle de spørgsmål vi havde sidste år angående alle de 
indbrud der var i vores område. Vi ønskede at kunne få lidt information så vi måske kunne se hvor 
indbruddene skete og på hvilket tidspunkt, så vi måske kunne danne os et billede af, hvor vi skulle være 
mere opmærksomme. Desværre har vi ikke fået svar og må konstatere at det nok er information de ikke vil 
videregive.  

Om indbrudsbølgen er stigende eller faldende ved jeg ikke, men kan konstatere der er flere og flere veje 
der har slået sig sammen omkring nabohjælp.  



Der har i årets løb været et par henvendelser angående beskæring af vores træer langs stamvejen. Der var 
enkelte husstande hvor kommunen ikke havde skåret nok af træerne så de hang ind i folks haver. Vi har 
været i kontakt med kommunen men blev affejet og de fortalte at de slet ikke vidste hvad der skulle ske 
med træerne, om de overhovedet skulle være der. Det håber vi ikke sker og kommunen er da også begyndt 
at rykke på sig, men det kommer vi nok ind på senere, så må vi se hvad de vil…  

Vi har stadig vores Facebook gruppe, men må nok konstatere at den ikke bliver brugt/udnyttet som man 
kunne håbe. Måske der kunne være et par idéer her i aften til hvordan der kan komme liv i gruppen eller 
om det bare er som det skal være.  

Det var mine ord og der er hermed åbnet for spørgsmål og kommentar. 

Følgende kommentarer og spørgsmål blev rejst: 

Indbrud er som altid et aktuelt emne og tiltag til nedbringelse af dem blev diskuteret. Bl.a. brug af 
nabohjælp, mailinglister og facebookgruppen. Der blev bl.a. foreslået at grundejerforeningen brugte 
facebookgruppen til at få folk til at indrapportere når de har haft indbrud for bedre at kortlægge hvor, 
hvornår og hvordan disse indbrud sker. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab. 

Kasserer aflagde et regnskab med et resultat på -214,96 kr. og en balance med en formue på 50.221,89 kr. 

Grundejerforeningen har i 2015 haft 135 betalende medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden yderligere spørgsmål. 

 

Pkt. 4: Indkomne forslag. 

Der blev stillet forslag omkring udbygning af legepladsen. Bestyrelsen har udbedt sig konkrete forslag 

omkring legeredskaber, og mindede i den forbindelse om at budgettet er begrænset. 

Grundejerforeningen har modtaget en invitation fra Kommunen til deltagelse i processen omkring 

beskæring af træerne på stamvejen. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på behovet for beskæring 

af buskads der vender fra Østre Parkvej ud mod Kærehavestien.  

Behovet for reguleringen af Råger i lillekærehaveskoven blev også diskuteret. 

Pkt. 5: Budget og kontingent 2014. 

Bo fremlagde et budget med et forventet resultat for 2016 på -10.000 kr. Kontingentet blev foreslået til at 

være 150 kr. for at imødekomme stigende udgifter i forbindelse med udbygning af legepladsen, og for at 

minimere fremtidige underskud. Budgettet blev godkendt og kontingentet fastsat til 150 kr. 

 



Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg i år var Lillian, Kristian og Lasse. Kristian og Lasse modtog genvalg, Jørgen Samson blev valg ind i 

stedet for Lillian. Derudover blev Wilhelmina valgt ind på Claus’ plads og er på valg igen i 2017. Dermed er 

bestyrelsen fuldtallig. Bestyrelsen vil konstituere sig på første bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 7: Valg af suppleant. 

Camilla blev valgt som suppleant. 

 

Pkt. 8: Valg af revisorer. 

Jørgen Frandsen og Jens Peter Bonde blev genvalgt som revisorer. 

 

Pkt. 9: Eventuelt. 

Under eventuelt blev følgende spørgsmål rejst og emner drøftet: 

a. Det blev vendt om ikke nye beboere bør have en grundigere introduktion af grundejerforeningen 

når de flytter ind. Bestyrelsen vil drøfte på næste bestyrelsesmøde hvorledes dette kan gøres. 

b. Problemet med knallertkørsel blev diskuteret. 

c. Den manglende skiltning på Køgevejsstien blev diskuteret. 

d. Behovet for et fodgængerfelt over Kaserne alle blev diskuteret 

e. Problemet med fodgængere på Stamvejen blev diskuteret, og det blev foreslået at lave en grussti 

bag træerne. 

f. Behovet for tømning af skraldespanden ved legepladsen blev nævnt. 

g. Der blev informeret om at der vil finde et ultraløb sted d. 7. Maj. Nærmere information vil blive lagt 

op i facebookgruppen. 

h. Muligheden for en sommerfest blev taget op. 

 

Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og lukkede generalforsamling. 

 

Refereret af Kristian Ulstrup Sivertsen 


