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Hvad:  Referat fra generalforsamling 2016 i G/F Rørmose Park (OG) 
Hvornår:  Tirsdag den 3.5.2016 kl. 20.30-21.30 
 
Tilstede:  Johanne Gelmer, HF2 
 Annet Krog, Bøje Pedersen og Flemming Jørgensen, HF1 
 Helle Rasmussen, AB1 
 Casper Dreiø, Etape 4 
  Sten Vibe Hansen, G/F Rørmosen 
 Lise-Lotte K. Balser, G/F Rørmosen  
  
Afbud: Kasper Aanæs, Etape 2  
 
Ej tilstede: AB2 
 
 
1.   Valg af referent 
 Lise-Lotte blev valgt 
 
2.  Valg af formand 
 Lise-Lotte blev genvalgt med applaus. 
 
3.  Valg af kasserer 
 Sten Vibe Hansen blev genvalgt med applaus. 
 
4.  Valg af næstformand 
 Helle, AB1 blev genvalgt med applaus. 
 
 Den øvrige bestyrelse ser sådan ud: 
  
 HF 2:  Johanne  
 HF 1:  Endnu ikke afklaret 
 E4   :  Casper 
 E2   :  Ønsker muligvis at slutte sig sammen med G/F Rørmosen 
 AB2 :  Endnu ikke afklaret 
  
5.  Indgåelse af 3-årig kontrakt for pasning af området og snerydning  
 
 Det blev aftalt at bede vores nuværende leverandører, som vi er meget  

tilfredse med, om at afgive et 3-årigt tilbud på hhv. pasning af de grønne 
områder og snerydningen. 
 
Tilbuddene forelægges senest på førstkommende bestyrelsesmøde den 
8.9.2016. 



G/F Rørmose Park            Bestyrelsen 

Side 2 af 2 

 
6.  Vejgennemgang 
 

Det blev aftalt, at alle foreninger gennemgår deres egne vejarealer inden 
1.6.2016. De steder, hvor der er behov for reparationer, skal tegnes 
tydeligt ind på et kort, fx den udgave, der ligger på OG’s hjemmeside og 
det skal være helt tydeligt hvor på arealet, skaden er, fx ud for Rørmosevej 
80. 

 
 De færdige kort afleveres til formanden, Rørmosevej 64, senest 1.6.2016.  
 Tilbud på reparation forelægges senest på førstkommende bestyrelsesmøde  
 den 8.9.2016. 
 
7.  Ændring af OG’s vedtægter i forbindelse med optagelse af Seniorbofælles-

skabet i OG 
 
 OG’s vedtægter skal ændres for at kunne indeholde Seniorbofællesskabets  
 boligtype, lokalplan- og matrikelnumre. 
 
 Det blev aftalt at benytte sig af samme advokat, som OG benyttede ved  

den seneste ændring af vedtægterne, da vejfonden blev oprettet. Dette for 
at være sikre på, at de nye vedtægter er, som de skal være rent juridisk. 

 
8. Beplantning langs vestsiden af søen mellem HF1 og HF2 
 

HF2 og HF1 drøftede beplantningen rundt om søen på HF1’s område. Det 
blev gjort klart, at området ikke er fredet, og at der derfor må plantes på 
det pågældende sted. 
 

9.  Møderække i 2016/2017 
 
 Der er aftalt flg. møder: 
 
 Torsdag den 8.9.2016 kl. 19.30 hos Sten, Rørmosevej 76 
 Tirsdag den 29.11.2016 kl. 19.30 hos Helle, Rørmose Parkvej 59 
 Tirsdag den 21.2.2017 kl. 19.30 hos Casper, Korsbjerghave 23 
 
10.  OG’s generalforsamling 2017 afholdes tirsdag den 2.5.2017 hos Annet og Bøje,  
  Korsbjerghave 48. 
 

 
 


