
Referat fra generalforsamling i GF Øresund torsdag d. 31. marts 2005 
1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning og orientering fra aktivitetsudvalget 
3) Godkendelse af regnskab 
4) Forslag 

a)  Forslag om kontingent 
b) Ændring af § 14 dagsorden til generalforsamling 
c) Ændring af § 20 honorar  
d) Fastsættelse af budgetramme til aktivitetsudvalget 

5) Valg 
6) Eventuelt 

 
Ad 1) Ole blev endnu engang valgt til dirigent og kunne konstatere at også denne generalforsamling 
var lovligt indkaldt 
 
Ad 2) Henriette aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Et af projekterne har været vejtræerne, 
spørgsmålet er om de bliver klippet korrekt, når de bliver klippet hvert år. Træernes tilstand vil 
blive gennemgået af en gartner og der vil på denne baggrund lavet en plan for eventuel udskiftning. 
Principperne for vejklipning blev endnu engang gennemgået. Vejtræerne tilhører 
grundejerforeningen og ikke den enkelte parcel. Hvis man er forhindret i at deltage i vejklipning 
skal man henvende sig til bestyrelsen og få udpeget træer til klipning. Hvis man slet ikke kan 
deltage skal man betale 200 kr. til grundejerforeningen. 
Der er blevet indhentet oversigt over stikledninger med angivelse af privat henholdsvis offentlig 
vedligeholdelse – tegningen gik på omgang og kan i øvrigt besigtiges hos formanden. 
Vejbumpene skal ændres senest i 2007, så de bliver mere runde og bedre markeret. 
Der er indkommet en henvendelse vedr. tung trafik på vores veje, som ønskes reduceret. En 
mulighed er at få ensrettet trafikken – det er dog ud fra en foreløbig tilkendegivelse fra kommunen 
tvivlsomt om kommunen vil godkende dette. 
Forslag omændrede valgregler er bestyrelsen ikke kommet videre med. 
 
Der kom følgende spørgsmål: 
Vil bestyrelsen arbejde med at få overdraget vejbump til vejlauget? Der blev givet positivt svar 
herpå. 
Desuden blev bestyrelsen opfordret til at arbejde videre med selv at kunne konstituere sig frem for 
at kasserer, formand m.v. vælges direkte. 
 
Herefter blev beretningen taget til efterretning 
 
Anette aflagte på aktivitetsudvalgets vegne beretning, som blev omdelt. Aktivitetsudvalget er 
udvidet med Susanne Pø 14, Evy Ko 16 og Anne Ko 15. Herudover meldte Karin Pø 11 sig til 
udvalget. 
 
Der har været afholdt en række aktiviteter med stor tilslutning bl.a. petanque turnering, sommerfest, 
loppemarked, klippe/klister, lystænding og fastelavn. Disse forventes gentaget i 2005, muligvis i let 
revideret form. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved følgende datoer: 
Sommerfest og loppemarked – 27. august 2005 
Julelystænding – 27. november 2005 



Fasterlavn – 26. februar 200 
 
Ad 3) Evy bad om eventuelle bemærkninger til regnskabet  
Grethe foreslog at der bliver udarbejdet et særligt underbilag for aktivitetsudvalgets aktiviteter. 
Dette forslag blev taget til efterretning til næste års regnskab. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Ad 4 a) Bestyrelsen har foreslået kontingentstigning til 400 kr. fra i år.  
Der blev rejst spørgsmål ved om vejtræerne evt. skal overgå til vejlauget. Bestyrelsen tilkendegav at 
de umiddelbart ikke synes dette er en god ide, da vejtræer altid vil skulle vedligeholdes af beboerne, 
mens vejvedligeholdelsen kan blive flyttet hvis kommunen ændrer politik 
 
Ad 4 b) Forslag om ens dagsorden for begge generalforsamlinger, 2. behandling. Forslaget blev 
vedtaget. 
 
Ad 4 c) Forslag om forhøjelse af bestyrelsens honorar fra 300 til 500 kr., 1. behandling. Forslaget 
blev vedtaget 

 
Ad 4 d) Budgetramme til aktivitetsudvalget på 5000 kr. Baggrunden er at der fortsat sker udvidelse 
af aktiviteterne.  
Henry kommenterede, at der bør være brugerbetaling ved diverse arrangementer, så de som deltager 
selv betaler. Annette oplyste, at baggrunden for at aktivitetsudvalget har betalt har været for at få 
aktiviteterne startet op. En del af udgifterne vil ikke blive gentaget, herunder forret og øl til 
vejfesten. Herudover har man, som det fremgår af beretningen, selv tanker om større 
brugerbetaling. 
Forslaget blev efter en kort debat, hvor der blev udtrykt støtte til aktivitetsudvalget, vedtaget. 

 
Ad 5) Henriette, Annette, Lis, Kirsten, Ulla, Michael og Jesper var på valg og ønskede alle genvalg. 
Herefter består bestyrelsen af følgende: 
Formand  Henriette Press (2007) 
Næstformand  Finn Hoe  (2006) 
Kasserer  Evy Thomsen (2006) 
Medlem  Annette Severin (2007) 
Medlem  Lis Mogensen (2007) 
Suppleant   Kirsten Berthelsen (2006) 
Suppleant   Ulla Rasmussen (2006) 
Revisor  Annette Lnndby (2006) 
Revisor  Michael Christensen (2007) 
Revisorsuppleant  Jesper Nielsen (2006) 
 
Ad 6) Eventuelt 
Grethe stillede forslag om gennemgang vedtægterne, da der er visse elementer som kan 
opstrammes. Dette blev taget til efterretning. 
Der blev stillet forslag om et forårs loppemarked på PØ til foråret. 
 
Tak for god ro og orden og en veloverstået og hurtig generalforsamling. 
Referent    Dirigent 
Kirsten Berthelsen  Ole Lindtrup 


