
Medlemsinformation fra Grundejerforeningen Østre Park 

Referat af generalforsamlingen 2011
Den 10/3-2011 kl. 19.30 afholdtes den årlige generalforsamling i Ringsted-hallens mødelokale bag 
kantinen. Til stede var 4 bestyrelsesmedlemmer, suppleanten, samt ca 15 medlemmer.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Eigil Risager nr 31. Eigil modtog valget og kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovlig ifølge foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formand Peter Søgaard fremlagde årets beretning på vegne af bestyrelsen:

Sankt Hans aften den 23. juni 2010 
Grundejerforeningen afholdte Sankt Hans bål i parken. Vejret var fantastisk, og det vurderes, at ca. 
150 personer var mødt op til bål, pølser, øl og vand. Båltalen blev afholdt af byrådsmedlem Per 
Roos. 
Der vil under indkomne forslag blive stillet forslag om en tidligere opstart af arrangementet, da en 
del børn ikke kan deltage og se heksen grundet tidspunktet. 

Fastelavn den 6. marts 2011 
Det var en solrig søndag eftermiddag med lidt vind fra nord, mange var mødt op og de fleste børn 
var udklædt i mange fantasifulde dragter . Der blev slået katten af tønden, spist fastelavnsboller 
drukket juice og de voksne fik en enkelt eller/og en Nielsen. Grundejerforeningen fra Baretten Øst 
og Vest var inviteret med (mod betaling), vi fornemmede at det faldt i god jord. 
Formanden benyttede lejligheden til at opfordre til deltagelse i generalforsamlingen torsdag d. 10 
marts kl. 19.30 

Rejste sager 
Der har været en del klager over løsgående hunde og deres efterladenskaber. Vi må kraftigt opfordre 
til, at hunde føres i snor, og deres ejere fjerner efterladenskaberne. 

Busstoppesteder 
Som alle kan se er busstoppestederne blevet nedlagt, og læskurene fjernet. Det må forventes, at 
busserne heller ikke fremover ikke bliver en del af trafikken på Østre Parkvej, men må tages fra 
Køgevej eller Anlægsvej. 

Vej og Park 
Som det skulle være alle bekendt har Grundejerforeningen gjort indsigelser omkring privatisering af 
bl.a. Østre Park området ved både Teknisk Forvaltning samt ved byrådsmøde. Dette tiltag er blevet 
midlertidigt stoppet af politikkerne på Christiansborg, men udviklingen følges naturligvis fortsat. 
Vedrørende parkering på stikvejenes fortove henvises til udsendte retningslinjer for Ringsted 
Kommune, hvoraf det fremgå, at parkering på fortove er forbudt, og vil udløse bøde. 



Legeplads 
Der er fra Ringsted Kommune modtaget pålæg om at ændre legepladsen. Efter tilsynsbesøg aflagt 
af jordbrugsteknolog Bettina Fisker er der påpeget nogle punkter, som efterfølgende er blevet 
udbedret. Det kan forventes, at der bliver pålæg om tegning af ansvarsforsikring for legepladsen. 

Støjbegrænsning mod Køgevej 
Bestyrelsen har på samtlige møder drøftet støjniveauet fra Køgevej. Der er ikke forventning om, at 
Ringsted Kommune kan eller vil gøre noget i denne henseende grundet besparelser og 
prioriteringer. 

Fremtidige planer 
Grundejerforeningen vil fortsat arbejde på at få gennemført ting, der kan være til gavn for flest 
mulige beboere i Østre Park. Flere emner har været drøftet, men der har været brugt mange 
ressourcer i forbindelse med kommunens rationaliseringsbesparelser m.v. 
Bestyrelsen vil opfordre beboerne til at komme med forslag til arrangementer, foredrag, musikaftner 
eller andet, som kan styrke sammenholdet.
  

3. Aflæggelse af regnskab
Foreningen har i 2010 haft 140 medlemmer og årets regnskab 2010 viser et overskud på 3246,07 kr.
Foreningen har en formue på 74.785,14 kr. Regnskabet blev godkendt

4. Indkomne forslag
Peter Søgaard 2H foreslog at flytte Sct. Hans arrangement frem til kl 20.00 i stedet for 21.00 af 
hensyn til børnene. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen havde 3 forslag til vedtægtsændringer:
§7 ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned”. ”...i maj måned” ændres til ”...i 
foråret”.
§11 ”Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen”. ”...2 
suppleanter. Suppleanter...”
§15 ”Regnskabet skal tilstilles revisorerne senest 15. april.” Ændres til ”...senest 14 dage før 
generalforsamlingen”
Det blev tilkendegivet fra bestyrelsen at forslagene til vedtægtsændringer naturligvis burde have 
fremgået af indkaldelsen til generalforsamlingen. Ikke desto mindre blev alle 3 vedtægtsændringer 
enstemmigt vedtaget.

Troels nr 119 kom med et forslag om at opsætte en opslagstavle til almene formål i kvarteret. Da 
forslaget ikke var rettidigt indkommet kunne det ikke bringes til afstemning. Bestyrelsen tager det 
op på førstkommende møde.

Der kom forslag om opsætning af naboovervågningsskilte for at begrænse mængden af tyverier. 
Ligeledes kom der forslag op omkring igen at placere en stor sten nede ved rundkørslen for at 
forhindre tyve i at undslippe i bil den vej. Da forslagene ikke var rettidigt indkommet kunne de ikke 
bringes til afstemning. Bestyrelsen tager dem op på førstkommende møde.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Til budget 2011 blev det foreslået at bruge flere penge på det grønne område i øst, nu da bålpladsen 
er blevet pæn. Bestyrelsen foreslog at holde kontingentet uændret på 100 kr årligt. Budgettet blev 
godkendt.



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er : Jette Bylow og Bo Grønhøj Stigaard
Begge modtog genvalg og blev genvalgt.

7. Valg af suppleant
Jørgen Samson modtog genvalg og blev genvalgt.

8. Valg af revisorer
Jørgen Frandsen og Jens Peter Jensen genvalgtes som revisorer 

9. Eventuelt
Under eventuelt blev der tilkendegivet fra formanden at grønt område øst ville få mere fokus. 
Skraldespanden dernede trænger til at blive tømt.

Eigil 31: Brostenene ved indgangene til vejene skal hæves sammen mod kloakkerne efter stamvejen 
er blevet asfalteret. Eigil foreslog også et nabosikringsforedrag.
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