April 2006
Referat fra generalforsamling i GF Øresund, onsdag 28. marts 2006
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referat fra foregående generalforsamling
3) Formandens beretning og orientering fra aktivitetsudvalget
4) Godkendelse af regnskab
5) Forslag
a) Fastsættelse af kontingent
b) Fastsættelse af budgetramme til aktivitetsudvalget
6) Valg
7) Eventuelt
Ad 1) Mette Thagaard blev endnu engang valgt til dirigent og Kirsten som referent. Mette kunne
konstatere at også denne generalforsamling var lovligt indkaldt.
Der var deltagelse af 19 ud af 37 mulige parceller og i alt 26 personer.
Ad 2) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3) Henriette Press aflagde på bestyrelsens vegne beretning.
Der er blevet afholdt 4 møder, heraf et sammen med Vejlauget. Lis Mogensen og Ulla Rasmussen
har indhentet diverse materialer vedr. vejbump som er formelt overdraget til Vejlauget. Vedtægterne
er blevet gennemgået mhp. modernisering, men bestyrelsen har besluttet at fastholde det lidt
kringlede sprog med mindre andre stiller forslag om ændring. Vi har arbejdet med en velkomstpjece
– input er velkomne – og bestyrelsen vil fortsat gerne orienteres om flytninger for at kunne byde nye
beboere velkomne.
Tvungen medlemskab af grundejerforening ved hjælp af tinglysning har været undersøgt – det er
umiddelbart kompliceret – derfor er der fortsat alene tale om en kraftig opfordring til medlemskab.
Lyskæderne har været udsat for hærværk – det opfordres til at alle sørger for at opfordre egen
husstand og omgangskreds til at lade kæderne være.
Der blev givet det råd at hænge ledningerne så højt som muligt og evt. bruge lysnet som er sværere at
rive ned.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
Kjell Erik aflagte på aktivitetsudvalgets vegne beretning. Årets aktiviteter har omfattet sommerfest
og loppemarked, tur til Saltholm, lysetænding, skovtur og fastelavn. Der var arrangeret
juledekorationsdag men der kom ingen tilmeldinger. Arrangementet vil næste år blive placeret lidt
tidligere. Aktivitetsudvalget har i alt brugt ca. 4000 kr.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved følgende dage:
Sommerfest og loppemarked – sidste weekend i august 2006
Julelys tænding – første søndag i advent 2006
Fastelavn – fastelavns søndag 2007
Ad 4) Evy Thomsen bad om eventuelle bemærkninger til regnskabet
Det blev spurgt hvad udgiften til websiden vedrører – Kjell Erik oplyste at det er domæne samt webside.
www.gfoeresund.dk
Regnskabet blev godkendt.

Ad 5 a) Bestyrelsen har foreslået at fastholde kontingentet på 400 kr.
Forsla get blev vedtaget
Ad 5 b) Budgetramme til aktivitetsudvalget på 5000 kr.
Forslaget blev vedtaget
Ad 6) Finn Hoe, Evy Thomsen, Kirsten Berthelsen, Ulla Rasmussen og Jesper Nielsenn er på valg og
blev genvalgt. Anette Lundby var på valg og ønskede ikke ge nvalg – Andreas Linsdell blev valgt.
Herefter består bestyrelsen af følgende:
Formand:
Henriette Press
(2007)
Næstformand:
Finn Hoe
(2008)
Kasserer:
Evy Thomsen
(2008)
Medlem
Annette Severin
(2007)
Medlem
Lis Mogensen
(2007)
Suppleant
Kirsten Berthe lsen
(2007)
Suppleant
Ulla Rasmussen
(2007)
Revisor
Andreas Linsdell
(2008)
Revisor
Michael Christensen
(2007)
Revisorsuppleant
Jesper Nielsen
(2007)
Ad 6) Eventuelt
Sasha Dupont foreslog en opdatering af hjemmesiden og vil gerne bidrage med ideer. Kjell Erik vil
gerne vise hvordan man ligger informationer ind på siden. Kirsten Lauritzen har lovet at lægge
foreningens historie ind på siden. Kjell Erik vil desuden sende en vejledning rundt vedr. brug af
hjemmesiden – herunder uploading af billeder til siden.
Der blev spurgt til klipning af vejtræer. Det blev oplyst at de ikke skal klippes i år. Det er planen, at
udskifte nogle af de dårligste vejtræer i år. Poul Lauritzen indstillede til, at nye træer ikke bliver
klippet de første år.
Formanden takkede for god ro og orden og en veloverstået generalforsamling.
Referent
Kirsten Berthelsen

Dirigent
Mette Thagaard

