
Referat fra generalforsamling i GF Øresund, onsdag 28. marts 2007 
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 
c) Nedlæggelse af hjemmeside 
d) Nummerering af vejtræer 

6) Valg 
7) Eventuelt 

 
Ad 1) Mette Thagaard blev endnu engang valgt til dirigent og Kirsten Berthelsen som referent. Mette 
kunne konstatere at også denne generalforsamling var lovligt indkaldt. Der var deltagelse af 15 ud af 
37 mulige parceller og i alt 20 personer. 
 
Ad 2) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3) Henriette Press aflagde på bestyrelsens vegne beretning.  
Bestyrelsen har i løbet af året mistet sin næstformand, hvilket er et stort tab både menneskeligt og i 
forhold til bestyrelsens arbejde. 
 
På det praktiske plan blev det oplyst, at bestyrelsen planlægger en arbejdsdag, hvor petanque banen 
skal repareres, borde og bænke skal males m.v. 
Bestyrelsen har modtaget et påbud fra kommunen om en ureglementeret parkeringsbås. Denne er nu 
fjernet. Det skal understreges, at man under ingen omstændigheder selv må etablere parkeringsbåse.  
Reglerne for beplantning på vejen blev præciseret – der må ikke være planter fra haverne som 
hænger ud over vejen og ingen lave grene på vejtræerne.  
Grundejerforeningen modtog tidligere på året en underskriftsindsamling mod boliger på 
Kløvermarken. Grundejerforeningen kan imidlertid ikke underskrive som forening. 
 
Der blev spurgt til reglerne for afhentning af affald. Disse fremgår af R98’s hjemmeside 
 
Annette aflagte på aktivitetsudvalgets vegne beretning.  
Aktivitetsudvalget er et underudvalg til bestyrelsen. Der har ikke været særlig mange aktiviteter i år 
(fasterlavn, loppemarked/sommerfest og lystænding). Kjeld Erik har trukket sig fra udvalget – 
dermed mangler der medlemmer til udvalget – især til det skriftlige arbejde – medlemmer efterlyses.. 
Sommerfest og loppemarked vil blive afholdt sidste lørdag i august 25/8.    
 
Nina, KO 7 meldte sig til aktivitetsudvalget 
 
Ad 4) Evy gennemgik kort regnskabet. Alle har betalt kontingent i 2006. Foreningen har haft er 
overskud på ca. 6500 kr. i 2006.  
Der blev spurgt til posten ”lys i træerne” – denne dækker udgifter til gløgg, æbleskriver m.v. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Ad 5 a) Bestyrelsen har foreslået at fastholde kontingentet på 400 kr.  



Forslaget blev vedtaget 
 

Ad 5 b) Budgetramme til aktivitetsudvalget på 5000 kr.  
Forslaget blev vedtaget 
 
Ad 5 c) Nedlæggelse af hjemmeside 
Kjell Erik har lavet en hjemmeside til foreningen som p.t. er lukket, fordi den ikke er blevet 
opdateret. Hensigten med at sætte punktet på dagsordnen var at få nedsat en hjemmeside 
udvalgsgruppe for at sikre en løbende opdatering/administration af siden. Dette fremgik desværre 
ikke tilstrækkelig klart af dagsordnen og er blevet opfattet som et ønske om en reel lukning af 
hjemmesiden. Andreas KO 8 meldte sig til et sådant udvalg. Annette vil sørge for at skabe kontakt til 
de øvrige potentielle medlemmer. 
 
Ad 5 d) Nummerering af vejtræer 
Det blev endnu engang præciseret, at vejtræerne tilhører grundejerforeningen og at det er en fælles 
opgave at sørge for, at de bliver klippet!!!!! Det forsøges at lave en FÆLLES klippedag. Hvis man 
ikke kan deltage, kan man få udpeget to træer til klipning – alternativt betale 200 kr. Det behøver 
ikke at være de træer, som står udenfor egen parcel. 

 
Ad 6) Posten som næstformand skal besættes. Henriette Press, Annette Severin, Lis Mogensen, 
Kirsten Berthelsen, Ulla Rasmussen, Michael Christiansen og Jesper Nielsen er på valg og blev 
genvalgt. Andreas Linsdell trækker sig som revisor og blev i stedet valgt som medlem af bestyrelsen. 
Anne Mortensen blev valgt som revisorsuppleant. 
 
Herefter består bestyrelsen af følgende:  
Formand:  Henriette Press (2009) 
Næstformand: Andreas Linsdell (2008) 
Kasserer:  Evy Thomsen (2008) 
Medlem  Annette Severin (2009) 
Medlem  Lis Mogensen (2009) 
Suppleant   Kirsten Berthelsen (2008) 
Suppleant   Ulla Rasmussen (2008) 
Revisor  Michael Christensen (2008) 
Revisor  Jesper Nielsen (2009) 
Revisorsuppleant  Anne Mortensen (2008) 
 
Ad 6) Eventuelt 
Der blev spurgt til græs i rabatten – græsset er sået på baggrund af beslutning på generalforsamling. 
Kommunen har efterfølgende opfordret til at fastholde dette.  
Der blev efterspurgt en opdateret adresseliste – Andreas oplyste, at det vil blive en del af den 
opdaterede hjemmeside. 
 
Der har været problemer med rotter på vejen – hvis man ser rotter skal kommunens 
skadedyrsafdeling kontaktes – de kommer gratis ud og sætter fælder op. 
 
Evy oplyste, at der planlægges indkøbt et skur til stien til fælles værktøj m.v. 
Annette oplyste, at der vil blive arrangeret arbejdsdag i Elses have – frivillige kan henvende sig til 
Annette.  
 



Mette opfordrede til at vedtægterne genoptrykkes – bestyrelsen lovede at foranledige dette. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og en veloverstået generalforsamling. 
 
Referent     Dirigent 
Kirsten Berthelsen   Mette Thagaard 


