
Referat. Generalforsamling i beboerforeningen Østermarken onsdag 
den 19. august 2020 kl. 19:30 på Odder Gymnasium.

1. Velkomst ved rektor Lars Bluhme.  

Lars byder velkommen og starter med spøgende at fastslå, at han i år ikke behøver at komme med 
undskyldninger om elevernes larm, fester osv. Al festivitas er nemlig udskudt til efter Corona. 
Derefter forklarede Lars noget om, hvordan gymnasiet har tacklet coronatiden både før ferien og   
nu her med opstart af det nye skoleår. Bl.a. med drive-in dimission før sommerferien. 

2. Valg af dirigent og referent.  

Niels Rasmus valgt til dirigent og Dan valgt til referent.

3. Beretning fra bestyrelsen.  

Niels Rasmus starter med at opfordre til, at alle får meldt sig på maillisten og derved kan følge med 
i foreningens nyheder på hjemmesiden. 

Formandens beretning ved Mads:

Hovedpunkter:

- Mindeord og tak til afdøde Anders Munk for det store arbejde i foreningens bestyrelse.  
- Vi blev færdige med de nye fortove. Vi vil senere diskutere om kontingentet derfor skal 

nedsættes fremover.
- Vi arbejder stadig på, at foreningen kan få fast og juridisk råderet over de 2 matrikler 

nederst på Kærsangervej.
- Arbejdet med fartbump på Østermarksvej. I den forlængelse har der været en længere 

kontrovers med en gruppe unge, der kørte ’ræs’ i området. Bl.a. var politiet ude og 
kontrollere. Det hele mundede ud i, at en bil på Kærsangervej blev afbrændt og den sag er 
stadig under opklaring af politiet.

Spørgsmål fra salen:

- Jette:   Der bliver spurgt ind til nabohjælp. Kører det? Kan vi få nogle skilte op på vejene.
Svar: Det ser bestyrelsen på.

- Kontingentet:   Hvad skal vi bruge penge til?
Svar: Vi vender tilbage til punktet senere i programmet.

4. Aflæggelse af regnskab.  
Niels Rasmus aflægger regnskab og uddyber visse punkter (se vedlagte regnskab).
Som et kuriosum forklarer Niels Rasmus, at udgiften til snerydning i det forløbne år kun var 
på 800 kr, hvilket er det laveste i foreningens historie.

Ingen bemærkninger.



5. Indkomne forslag.  
Forslag fra Jette, Skovsangervej 2 om, at der indkøbes skilte med ’legende børn’ ’nedsæt 
farten osv.’
Efter afstemning ved håndsoprækning besluttedes det enstemmigt; at bestyrelsen skal gå 
videre med denne sag. 

6. Fastsættelse af kontingent.  
Bestyrelsen opfordrer til en åben drøftelse af, om kontingentet skal bevares på de nuværende
2.500 kr. årligt eller nedsættes til et mindre beløb.

En lang drøftelse udspillede sig, hvor der var argumenter både for at holde kontingentet på 
de 2500 kr. og for at nedsætte kontingentet til 2000 eller 1500 kr.
Argumenter for at fastholde det høje kontingent var bl.a., at man derved kunne spare penge 
op til fremtidige større udgifter såsom asfalt og/eller legeredskaber til legepladsen. 

Da kontingentet i sin tid sattes op for at få råd til fortove, blev det aftalt, at kontingentet efter
endt arbejde skulle drøftes igen. Som en følge af dette argumenterede mange for, at det nu 
var naturligt igen at sænke kontingentet.

Efter en god åben diskussion blev der afholdt en hemmelig skriftlig afstemning. 
Efter afstemning nedsættes kontingentet fremover til 1500 kr. (11 stemmer for 1500 kr.;       
7 stemmer for 2000 kr. og 1 stemme for 2500 kr.)

7. Valg til bestyrelsen m.m.  
På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for 2 år. Mads Krintel Petersen og Dan 
Enevold Mikkelsen blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Jørgen Eskildsen blev
genvalgt som suppleant for 2 år.
Som nyt medlem fra Skovsangervej efter afdøde Anders Munk valgtes Jørgen Hejlsvig.
Valg af revisor: Bent Madsen blev genvalgt.
Webmaster: Hans Andersen bliver på posten. 

8. Eventuelt.  
Forslag om at bestyrelsen retter henvendelse til kommunen om, at der bliver sat skilte med 
40 km zone op for enden af Østermarksvej i håb om at beboerne for enden af grusdelen af 
Østermarksvej sætter farten ned.
Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen om dette.

Forslag om oprettelse af et legepladsudvalg, som kan arbejde videre med ideer til udvidelse 
af legepladsen. Der er 20 børnefamilier der er flyttet ind de seneste 5-6 år, så der er helt 
sikkert brug for en legeplads.

Der udfoldede sig en løs snak om legepladsområdet. Bestyrelsen forklarede, at det er svært 
at diskutere visioner for legepladsen, når det er uafklaret om/hvornår området skal oprenses 
(det er en tidligere losseplads). 



Bestyrelsen arbejder stadig på at få kommunen til at nedlægge grundene nederst på 
Kærsangervej og give foreningen råderet over området, samt droppe planer om oprensning.
Mange mente, at man kunne flytte legepladsen om på den anden side af boldbanen for dels 
at komme væk fra det område, der potentielt skal oprenses og dels for at legepladsen kan få 
en mere central placering i forhold til alle vejene i foreningen. Forslag om legepladsudvalg 
blev positivt modtaget.

Kun Linda Laursen (Kærsangervej 9) meldte sig på mødet til Legepladsudvalget, så derfor 
vil hun blive indkaldt til et møde med bestyrelsen, hvor hun kan være med til at drøfte, 
hvordan vi kommer videre med legepladsplanerne.

De fremmødte takkede bestyrelsen for det gode arbejde i det forløbne år.

Efter at det officielle program var afsluttet, ytrede flere fremmødte ønske om, at vores 
traktement næste år gik fra de lidt tørre (og massive boller) til kage af en art/othellolagkage. 
Det vil bestyrelsen prøve at huske på til næste år.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referatet godkendt på bestyrelsesmødet, Odder den 23. september 2020.


