
Medlemsinformation fra Grundejerforeningen Østre Park 

Generalforsamling 2010 
 

 

Torsdag den 11. marts 2010 holdt grundejerforeningen ordinær generalforsamling i Ringsted hallen med 

følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

Betina Tue Hansen Ø.P. 80 blev valgt. Betina konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og 

dermed at afholdelsen var gyldig. 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Formand Tommi Jensen forelagde bestyrelsens beretning: 

 

Vi har igennem året lavet følgende aktiviteter: 

 

Sankt Hans aften 

Den blev afholdt i parken med flot solskinsvejr (se evt. billeder på hjemmesiden www.oestreparkvej.dk) 

Aftens båltaler var Kisser Franciska Lehnert (V), hun holdt en flot tale, som blev suppleret med et par 

fællessange og der var selvfølgelig pølser og brød samt øl og vand til dem, der havde lyst. 

Jeg vil tro, at der var 80-100 mennesker mødt op. 

 

Så vi gik i vinterhi, og vi kom først frem til fastelavn 

 

Fastelavn i ”Lille Kærhave” 

2009 Fastelavn er et af de store højdepunkter i grundejerforeningen, der blev købt boller, tønder, en enkelt 

samt en masse slik. 

Der kom ca. 60 børn som deltog i tøndeslagningen (også her er der billeder på vores hjemmeside) 

Der var også ca. 60 – 70 voksne, det var en god eftermiddag, hvor det ikke var så koldt, som det før havde 

været. 

2010 Vores traditionelle fastelavnsdag blev vi desværre nødt til at aflyse, grundet vinterferie hos næsten alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Julefrokost 

Bestyrelsen holdte julefrokost den 4/3 på Raadhuskroen, hvor vi evaluerede åres gang, samt planlagde den 

kommende generalforsamling.  

 

Andre aktiviteter / tiltag fra grundejerforeningen 

 

Ordne Parken 

I stedet for at få frivillige til at hjælpe med at ordne parken, købte vi i juni måned ekspertbistand. Vi fik 

fjernet en del træer og opstammet andre – alt blev brugt på vores Sct. Hans bål.  

Vi mangler nu at få fjernet de røde buske ved det nye ”Østre Parkvej” skilt – der jo som bekendt er den nye 

lave type – derudover er det tanken at vi skal have tyndet godt ud i buskene, der står op mod stamvejen. 

 
 

3. Aflæggelse af regnskab 

Foreningens medlemstal er i 2009 128 medlemmer. Årets regnskab udviser et underskud på kr. 5.521. 

Foreningens formue udgør pr 31/12 2008 kr. 71.539. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling.  

http://www.oestreparkvej.dk/
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5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Kassereren forelagde forslag til budget, hvor der også i 2010 er afsat kr. 10.000 til forskønnelse af Parken. 

Det foreslås derfor, at kontingent for 2011 fortsætter med at være kr. 100,- pr. år. 

Budget og kontingentfastsættelse blev derefter godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Til bestyrelsen genvalgtes Lillian. Tommi ønskede ikke genvalg.  

Peter Søgaard nr. 2H og Kristian Sivertsen nr. 48 blev valgt ind som nye medlemmer i bestyrelsen.. 

 

7. Valg af suppleanter 

Jørgen Samson nr. 122 blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen og vi har stadig en ledig suppleantpost. 

 

8. Valg af revisorer 

Jørgen Frandsen og Jens Peter Jensen genvalgtes som revisorer. 

 

9. Eventuelt 

Bo Grønhøj, nr. 91 – Vi har i februar bedt kommunen om, at sørge for at rydde og salte i hele Østre Park. 

Der var vist en tidligere aftale om, at kommunen ikke skulle salte på stikvejene. Det har givet problemer med 

post og renovation – derfor har vi bedt kommunen om også at salte fremover. 

 

Anne-Marie Hansen, nr. 64 – Nu kører der slet ikke busser fra Østre Parkvej, hvad skal vi gøre? 

Eigil Risager, nr. 31 – Der er kommet mange klager fra hele kommunen over de nye busruter.  

Vi skal nok forvente at benytte busserne på Køgevej, som er den nye trafikale centervej. Der er således et 

stoppested i den østlige ende, midt på ved lågen og det gamle stoppested ved lyskrydset.  

Peter Søgaard, nr. 2H – Vi skal nok tage det op i bestyrelsen. 

 

Inger Aastrup, nr. 200 – Gør opmærksom på, at der handles narko ved den østlige ende af vores område. 

 

Vores fælles postkasse fik en ordentlig omgang allerede 6 uger før nytår, har nok sammenhæng med 

ovenstående. 

 

Jørgen Samson, nr. 122 – Har problemer med at holde med sin varebil under 3500 kg. Nede ved 

parkeringspladsen ved Jehovads Vidne. Hvis Jørgen holder i de opmærkede båse, så er det fuldt lovligt. 

 

Bettina Tue Hansen, nr. 80 – Byggelinier bliver ikke overholdt, specielt efter at hus er handlet. 

 

Eigil Risager, nr. 31 – Opfordrer vores medlemmer til at melde sigt til brugerrådet hos Fjernvarmeværket. 

Bemærk varmeforsyning er endnu ikke omdannet til A/S, som de andre forsyningsvirksomheder i 

kommunen. 

 

 

 

Deltagere: 16 

Referant: Bo Grønhøj 


