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19. marts 2018 

 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018. 

 

Sted: Vibeholmskolen, Ishøj, lokale nr. 28 

Tilstede: 14 stemmeberettigede af 62 mulige. Ingen fuldmagter. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2017 

Se bilag 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen 

a. Forslag til fastlæggelse af kontingent og gebyrer. 

Der henvises til vedlagte bilag. 

b. Forslag til fastlæggelse af budget for 2018. 

Der henvises til vedlagte bilag. 

c. Som aftalt på generalforsamling 2017 ønsker bestyrelsen tilkendegivelse af, om for-

slag til vejbump skal opretholdes eller om bestyrelsen skal arbejde på at få indført 

andre fartdæmpende foranstaltninger. 

5. Forslag fra medlemmerne.  
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. februar 2017. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er: 

 Viggo Petersen nr. 72   (villig til genvalg, 2 år) 

 Malene Therming Jørgensen nr. 104 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

 Valg af ny suppleant for 2 år 

8. Eventuelt. 

 

 

Indledningsvis bød formand Viggo Petersen velkommen. 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Valgt: Per Brandt nr. 40 med dispensation fra vedtægternes § 14, stk. 3. Per erklærede generalfor-

samlingen for lovligt varslet og beslutningsdygtig. 

 

Ad 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2017 

Bestyrelsen fremlagde beretning (vedlagt) omfattende følgende emner: 

 Korrespondance med Ishøj Kommune, grundet manglende svar på spørgsmål er der sendt 

nyt brev i efteråret 2017 med følgende emner: 

- Oplysning om bebyggelse i Ørnekærs Vænge II 

- Hastighedsdæmpende foranstaltninger 

- Renholdelse af stikveje 

- April 2017 borgermøde om støjvold 

- Støj fra skydebane 

- Adgang til busstoppested 

- Storskrald 
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 Kalkfrit vand – afventes stadigvæk 

 Kabelplus 

 Jura; CVR registrering, databehandlings regler 

 Gebyrforhold 

 Etablering af ny hjemmeside 

 Fremtidig kommunikation til foreningens medlemmer via mail 

 Blanke og reflekterende tage er ikke tilladt i foreningen 

 Ny beplantning på nogle af stikvejene 

 Foreningen deltager i ”Grønt Forum” i kommunens regi 

 

Der var spørgsmål vedr. drøftelse af vejbump. Disse blev parkeret og genoptaget under punkt 4c. 

 

Det blev kommenteret at skydebanen har fået udvidet åbningstiderne, bl.a. til skydning i de mørke 

tider. Bestyrelse blev opfordret til at følge op på hvad baggrunden er for denne godkendelse. 

 

Persondataforordningen træder i kraft 25 maj 2018. Bestyrelsen blev opfordret til at holde øje med 

den, da det måske kan betyde at vedtægter skal rettes til. 

Bestyrelsen henviste til de i 2017 præsenterede databehandlings regler som er et forsøg på at være 

forkant. Herudover er bestyrelsen opmærksom på Persondataforordningen, når den kommer. 

Det blev oplyst at DGI og DIF har udsendt en lille folder, som bestyrelsen evt. kunne kigge på som 

inspiration. 

 

Bestyrelsen gav tilsagn til forsat at have fokus på skydebanen og Persondataforordningen. 

 

Der blev udtrykt tilfredshed med den nye hjemmeside, og herefter kunne beretningen godkendes. 

 

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse 

Kassereren forelagde regnskabet og det blev godkendt. 

 

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen 

Ad 4.a. Forslag til fastlæggelse af kontingent og gebyrer. 

 
Kassereren gennemgik det udsendte forslag og det blev godkendt. 

 

Generalforsamlingen godkendte endvidere, at i specielle tilfælde kan bestyrelsen undlade at opkræ-

ve ejerskiftegebyr. 

 

Ad 4.b og 4.c. De blev behandlet under et.  

Forslag til fastsættelse af budget for 2018 - & - Som aftalt på generalforsamling 2017 ønsker be-
styrelsen tilkendegivelse af, om forslag til vejbump skal opretholdes eller om bestyrelsen skal ar-
bejde på at få indført andre fartdæmpende foranstaltninger. 
 

Bestyrelsens input; vil forsøge at få ændret hastigheden til 30 eller 40 km. 
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Der er umiddelbart tre muligheder: 

- Arbejde videre med bump 

- Arbejde på anden form for hastighedsbegrænsning 

- Droppe arbejdet 

 

Der var en livlig diskussion om dette emne. Af punkter blev bl.a. følgende berørt: 

 Vejbump vil virke, men vil også være en støjgene for de som vil have bump udenfor/tæt på 

deres parcel 

o Penge tidligere afsat i budgettet var målrettet mod vejbump.  

 Forhindringer på vejen og på skift i venstre/højre side, er også en mulighed.  

o Dog bekymring om det er muligt på disse mindre veje, for der skal stadig være 

plads til at lastbiler kan komme igennem 

 Vejskilte med angivelse af eksempelvis 40 km zone 

o Vurderes som en mere plausibel løsning end de andre muligheder, da den alt andet 

lige vil være billigere 

o Inddrag Vibeholms Vænge så begge vænger får 40 km zone. Med en skole i om-

rådet er en sådan løsning mere realistisk og super relevant for beskyttelse af sko-

lebørn 

 

Opsummering på diskussionen: 

 Der var enighed om at der ønskes fartdæmpende foranstaltninger i Ørnekærs Vænge, og 

måske udbygget med Vibeholms Vænge.  

 Bestyrelsen skal derfor arbejde videre med fartdæmpende foranstaltning.  

 Det er ikke nødvendigt, at der i budgettet står 40.000 kr. til vejbump. 

 

Bestyrelsen opfordrer alle i Ørnekærs Vænge til at køre fornuftigt, samt at sikre at besøgende også 

efterlever dette.  

 

Generalforsamlingen godkendte budget 2018 fratrukket beløb reserveret til vejbump, hvilket bety-

der, at der for 2018 budgetteres med et underskud på 445 kr. 

 

Generalforsamlingen har tilkendegivet at bestyrelsen arbejder videre med andre løsninger end vej-

bump, og det skal indgå i bestyrelsens overvejelser om Vibeholms Vænge kan inddrages. Hvis der 

skal bruges ”et større” pengebeløb til fartdæmpende foranstaltninger, så vil bestyrelsen indkalde til 

en ekstraordinær generalforsamling 

 

Ad 5. Forslag fra medlemmerne.  

Der var ikke modtaget forslag. 

 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

 Viggo Petersen nr. 72  genvalgt for 2 år 

  Jannik Ian Halvorsen nr. 68  ny valgt for 2 år 

 

Ad 7. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Iben Bjerregaard nr. 60 valgt i 2017 fortsætter som suppleant, og der vælges derfor ikke ny supple-

ant. 
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Ad 8. Eventuelt. 

En deltager oplyste at i forbindelse med klunsning af storskrald, hvis man ønsker at forfølge sagen, 

så reagerer politiet mere velvilligt, hvis der sendes et billede af bilen med nummerplade. 

 

Der var spørgsmål om bestyrelsen havde viden om hvad der skal gøres ved arealet hvor skurbyen lå. 

Bestyrelsen meddelte at de ikke ved hvad der skal gøres. 

 

En deltager spurgte ind til om grundejerforeningen igen skulle holde f.eks. fastelavnsfest, som der 

tidligere har været. 

Bestyrelsen har drøftet det og interesserede (som ønsker at stå for et arrangement) bedes rette hen-

vendelse til bestyrelsen. 

 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet og lukket.  

 

 

 

 


