
Referat fra generalforsamling i Beboerforeningen

Østermarken torsdag 19. maj på Odder Gymnasium.

1. Velkomst ved formand og rektor/rektorer.

Rektor Lars Bluhme ønsker de fremmødte velkommen for en sidste gang og præsenterer den nye 

rektor Anne Bisgaard Vase, som skal fortsætte det gode samarbejde mellem vores forening og 

gymnasiet.

Lars fortæller, at hverdagen er tilbage på gymnasiet efter Coronaen. Gymnasiet har ca. 550 elever 

og det er også på denne tid af året, at naboerne hører mest til eleverne, fordi de dyrker meget 

idræt udenfor og også af og til hører musik (lidt højt). Lars beskrev de unge mennesker som ’unge 

kvier på græs’ her i den begyndende eksamenstid.

Den sidste gymnasiefest er afholdt for i år og Lars prøver at opdrage eleverne til at opføre sig 

ordentligt til og fra fest og det håber gymnasiet også, at naboerne oplever.

Gymnasiet har fået opstillet ladestandere til el-biler og de er til fri afbenyttelse. Det gælder også 

for multibanen bag gymnasiet.

Lars tager sin anden hat på (som byrådsmedlem) og opfordrer de fremmødte til at komme til 

mødet om den nye udstykning på ydersiden af vores kvarter. Mødet er den 2. juni kl. 16-19. 

Den nye rektor, Anne Bisgaard Vase, tager ordet og udtrykker ønske om et fortsat godt samar-

bejde. Formand Jørgen Hejlsvig takker begge rektorer for husly og samarbejde.

Valg af dirigent og referent.

Niels Rasmus vælges til dirigent. 

Dan vælges som referent.

Niels Rasmus gør opmærksom på et problem omkring kommunikationen fra foreningen via mail. 

Sagen er, at visse medlemmer ikke får mails fra foreningen (fx indkaldelse til generalforsamling), 

fordi de har oplyst deres arbejdsmail og denne bliver fanget i spamfiltret. Alle opfordres derfor til 

at oplyse deres private mailadresse til foreningen., så dette problem ikke opstår.

2. Formandens beretning.

Formandens beretning vedlægges som bilag. 



Kommentarer til formandens beretning:

- Bestyrelsen gentager opfordringen til, at man som nabo dukker op til infomødet på 

gymnasiet torsdag den 2. juni om den nye udstykning. For os i foreningen handler det jo 

mest om, at adgangsforholdene til det nye kvarter ikke må give os gener. 

- Bestyrelsen opfordrer alle til at snakke med deres naboer (og specielt børnefamilier) og 

opfordre dem til at deltage i en legeplads arbejdsgruppe.

Beretningen godkendtes af de fremmødte.

3. Regnskabsaflæggelse ved kasserer.

Niels Rasmus gennemgik regnskabet, som vedlægges som bilag.   

Revisor Bent Madsen har godkendt regnskabet.

Regnskabet godkendtes af de fremmødte.

4. Indkomne forslag.

Formanden har ingen forslag modtaget.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.500 kr.  Dette blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelse.

Dan og Jørgen genopstiller. De blev begge genvalgt. 

Suppleant: Asbjørn Jørgensen (Rørsangervej 2) stiller op. Asbjørn blev valgt.

Revisor: Bent Madsen genopstiller. Bent blev valgt.

Webmaster: Hans Andersen genopstiller. Hans blev valgt

7. Eventuelt.

Dan: Kom med en opdatering på ’rågesituationen’. Ejeren af den Hvide grav (godsejer Koed

Jørgensen) sørger for at regulere rågerne i de lovlige perioder (unger i maj/Juni og voksne 

fugle i februar). Flere fremmødte oplyste desuden, at det kunne have en god effekt at 

opsætte falkekasser i området for at stresse rågerne og jage dem væk. Alle opfordres 

derfor til at gå i værkstedet og producere falkekasser og få dem sat op i områdets træer.

Dorte Rebsdorf: Anførte at de relativt nyanlagte fliser godt kunne bruge noget nyt/ekstra 

sand i mellemrummene. Bestyrelsen lovede at skaffe sand hurtigst muligt. 

Niels Rasmus: Uddeler vingave til suppleant Jørgen Eskildsen, som tak for hans arbejde for 

foreningen. Ligeledes fik vores stigeholder Emil K. Hansen også en vingave. Til oplysning for



alle, så har foreningen en lang stige, som er til fri afbenyttelse for alle. Stigen hænger på en 

holder i Emils garage på Løvsangervej 12.

Formandens lukkede det officielle program med ordene: ’Og så må I kaste jer over Othello 

lagkagerne’. Dette blev efterfulgt af aftenens største bifald.


