Referat fra generalforsamling i GF Øresund, onsdag 31. marts 2008
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) Vedtægtsændring
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 21 ud af
37 mulige parceller og i alt 28 personer.
Ad 2) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3) Henriette Press aflagde på bestyrelsens vegne beretning for Grnndejerforeningen.
Henriette oplyste, at bestyrelsen har været i gang med en række småopgaver. Bl.a. er vedtægterne
blevet opdateret – primært for at fremtidssikre dem. Det er blevet undersøgt hvad det vil koste at få
ordning med snerydning af vejen, da det kniber med at få ryddet sne her – den enkelte grundejer er
forpligtet til at rydde halvdelen af vejen udenfor den enkelte parcel. Ekstern snerydning koster
25.000 kr. pr. gang, hvilket er forholdsvis dyrt. Derfor er det blevet undersøgt, hvad det koster at
købe en snerydder i foreningen – prisen var ok, men en sådan ordning vil til gengæld rejse spørgsmål
dels til hvem der skal stå for rydningen, dels hvordan der tegnes forsikring. Derfor er projektet
skrinlagt igen. Derfor er reglen stadig at den enkelte grundejer skal rydde halvdelen af vejen. Det er
desuden blevet drøftet at indkøbe et stillads til Grundejerforeningen, men også denne plan er skinlagt
– igen på grund af forsikringsproblematikken. Der er arbejdet videre på en velkomstpjece – der
foreligger nu en prototype. Når den er færdig vil den bliver rundsendt til alle medlemmer af
grundejerforeningen. Andreas har arbejdet med hjemmesiden – der er nu en forside – øvrigt indhold
skal indarbejdes. Interessere bidragsydere efterlyses. Der efterlyses desuden billeder – helst digitale –
som kan bruges til hjemmesiden. Susanne og Karin fra Prøvestens Alle har været i gang med at
undersøge om vejene kan trafiksikres yderligere – især for at begrænse tung trafik og sikre at
trafikomlægningen på tilstødende veje ikke medfører øget trafik på vores veje. Der har været fælles
arbejdsdag, hvor Mette rensede kantsten på hele KO – det skal præciseres, at det er den enkelte
grundejer, som skal sørge for at rengøre kantstenene.
Det blev bemærket, at der er mange biler, som er parkeret udenfor båsene på Prøvestens Alle – det
blev henstillet til alle beboere, at sikre det ikke sker, da dette ikke er tilladt – samt at genoptrykke den
flyer, som kan placeres i bilerne. Herudover kunne det overvejes at oprette flere parkeringsbåse på
Prøvestens Alle.
Anne Mortensen aflagde beretning på vegne af aktivitetsudvalget. Udvalget har været minimeret i
årets løb – derfor er der kun gennemført loppemarked/sommerfest og julelystænding 1. søndag i
advent. Med mindre der kommer nye kræfter til vil aktivitetsniveauet i 2008 være af tilsvarende
omfang. Der vil blive indkaldt til et åbent møde inden sommerferien, hvor alle som har lyst til at
arrangere aktiviteter er velkommen og være med til at planlægge årets løb. Sommerfest 2008 vil som
sædvanligt blive afholdt sidste lørdag i august.

Ad 4) Evy Thomsen bad om kommentarer til regnskabet og præciserede, at det er vigtigt, at de to
girokort som udsendes indbetales hver for sig, da der er tale om to forskellige konti.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 5 a) Bestyrelsen har foreslået at fastholde kontingentet på 400 kr.
Forslaget blev vedtaget
Ad 5 b) Budgetramme til aktivitetsudvalget på 1500 kr. Beløbet er fastsat ud fra forbruget de seneste
år. Det blev præciseret, at udvalget kan søge om ekstra midler, hvis beløbet viser sig at være for lavt.
Forslaget blev vedtaget.
Ad 5 c) Vedtægter. Bestyrelsen har opdateret vedtægterne. De gældende og de reviderede vedtægter
var udsendt sammen med indkaldelsen. Mette Thaagard gennemgik ændringerne i de enkelte
paragraffer, herunder blev der foretaget en enkelt præcisering til § 7.1. Efter denne gennemgang blev
ændringerne taget til efterretning.
Ad 6) Andreas Linsdell, Kirsten Berthelsen, Ulla Rasmussen, Michael Christiansen og Anne
Mortensen er på valg og blev genvalgt. Evy Thomsen ønsker ikke at genopstille som kasserer, Grethe
Risum Krog opstillede i stedet og blev valgt.
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Ad 6) Eventuelt
Det blev spurgt hvornår der skal klippes vejtræer. Det blev oplyst, at det først bliver til næste år, da
det nu er for sent at klippe træerne i år. Træerne skal dog klippes så der er en frihøjde på 2,80 til
fortovssiden og 4 meter til vejsiden – dette påhviler den enkelte grundejer.
Karl Vogt-Nielsen fortalte, at han er blevet udpeget til lokaludvalget i Amager Øst (området øst for
Amagerbrogade). Formålet med lokaludvalget er at inddrage borgerne – der er til dette formål afsat
nogle midler som lokale foreninger og udvalg kan søge til aktiviteter. Vejledning til at søge midler
ligger på lokaludvalgets hjemmeside. Herudover beskæftiger udvalget sig med trafikplanlægning og
kan også her bidrage med midler til undersøgelser i den forbindelse. Udvalget skal desuden forestå
høringer i lokalområdet. Hvis der er nogen som har gode forslag til projekter kan de henvende sig til
Karl eller bestyrelsen.
Dirigenten takkede for livlig og engageret og en veloverstået generalforsamling.
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