
Referat fra generalforsamling i GF Øresund, onsdag 31. marts 2009 
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) Fastsættelse af honorar til formand, kasserer og sekretær 
d) Salg af stien mellem Prøvestens Alle 9 og 11 

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 og dermed beslutningsdygtig. 
Der var deltagelse af 22 ud af 37 mulige parceller og i alt 34 personer. 
 
Ad 2) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3) Henriette Press aflagde på bestyrelsens vegne beretning for Grundejerforeningen. 
Henriette oplyste, at der kun har været mindre opgaver i årets løb. Det er besluttet, at udskifte 
vejtræet ud for KO 6. Det gamle blev fjernet til træklipning, som i øvrigt blev gennemført på rekord 
tid. Der afholdes arbejdsdag d. 2. maj – der vil blive udsendt invitation når tiden nærmer sig. Carsten 
(KO 5) og Keld Erik (KO 3) har lovet at påtage sig opgaven med at etablere en hjemmeside til 
grundejerforeningen. Der er arbejdet på en velkomstpjece – den er forhåbentlig færdig inden næste 
generalforsamling! Reglerne for klipning af træer og buske blev repeteret – der skal være en frihøjde 
på 4 meter mod vejen og 2.8 meter mod fortov – herudover skal buske holdes indenfor skellet.  
 
Anne Mortensen aflagde beretning på vegne af aktivitetsudvalget. Der har været fire aktive i årets 
løb (Anne, Anette, Nina og Evy). Der blev afholdt møde i maj måned, hvor sommerfest og 
loppemarked blev planlagt. Herudover har der været afholdt en filmaften, lystænding og fastelavn. 
Sidstnævnte havde meget begrænset deltagelse. Nina som arrangerede det i år flytter – der vil derfor 
skulle findes en ny arrangør. Der holdes planlægningsmøde 2. maj kl. 14 – alle er velkomne til at 
deltage og komme med forslag til aktiviteter.  
 
Ad 4) Grethe Krog fremlagde regnskabet for grundejerforeningen. Der udestod betaling af 
kontingent fra to parceller ved årets udgang, disse er indbetalt i 2009.  
Det blev aftalt, at regnskabet fremover underskrives af kassereren. 
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 3000 kr.  
Forslaget blev vedtaget.   
 
Ad 5 c) Bestyrelsen har foreslået, at honorering af formand, kasserer og sekretær fastholdes på 500 
kr. årligt. Forslaget blev vedtaget. 



Ad 5 d) Der var før 1929 en sti mellem Kastrupvej og Backersvej ca. midt på vejene. Den del som 
ligger mellem matriklerne på Kongedybs Alle og den lige del af Prøvestens Alle er i 1975 blevet 
solgt til de matrikler som støder op til stien. Tilbage er arealet mellem Den ulige del af Prøvestens 
Alle og Backersvej. En ekstern har rettet henvendelse om køb af arealet mod Backersvej. Der skal 
tages stilling til om vi vil sælge arealet. Derefter skal det undersøges, hvem der er interesseret i at 
købe stien og hvad prisen skal være. Der var enighed om, at arealet skal sælges. Det vil som 
minimum blive delt i to stykker, langs skellet mellem Prøvestens Alle og Backersvej.    

 
Ad 6) Henriette Løwe Press, Anette Severin, Lis Mogensen, Kirsten Berthelsen, Ulla Rasmussen, 
Anne Mortensen og Jesper Nielsen er på valg og blev genvalgt.  
 
Herefter består bestyrelsen af følgende:  
Formand:  Henriette Press (2011) 
Næstformand: Andreas Linsdell (2010) 
Kasserer:  Grethe Risum Krog (2010) 
Medlem:  Annette Severin (2011) 
Medlem:  Lis Mogensen (2011) 
Suppleant :  Kirsten Berthelsen (2010) 
Suppleant :  Ulla Rasmussen (2010) 
Revisor:  Michael Christensen (2010) 
Revisor:  Anne Mortensen (2011) 
Revisor suppleant : Jesper Nielsen (2010) 
 
Ad 6) Eventuelt 
Karl Voigt-Nielsen havde forud for generalforsamlingen rundsendt et forslag om nedsættelse af en 
arbejdsgruppe vedr. et klimaprojekt med titlen ”Amager under vand – nej tak” i regi af 
grundejerforeningen. Formålet kan bl.a. være at undersøge mulighederne for at rejse midler til 
energianalyse af vores huse, undersøge interessen for delebilsordninger og undersøge interessen for 
køb af ren energi. Ud over at nedsætte en arbejdsgruppe foreslås det at gruppen får mandat til på 
grundejerforeningens vegne at søge støtte til at gennemføre evt. klimaprojekter. Ellen fra KO 3 og 
Didde og Mads fra PØ 13, Jan KO 26, Jesper PØ 14, Ulla PØ 9 meldte sig til arbejdsgruppen. 
 
Karl oplyste, endvidere at Lokalrådet for Amager Øst har stiftet en forening med navnet Fugl og 
Fisk, som har købt en båd til benyttelse af alle medlemmer mod brugerbetaling. Båden vedligeholdes 
og holdes under opsyn fra det Maritime Ungdomshus, som ligeledes forestår uddannelse af skippere 
til båden. Kontingent er fastsat til 1000 kr. pr. år for foreninger, hvorefter der vil være 50 % rabat på 
betaling pr. tur samt mulighed for at indstille en person til skipperuddannelse. Forslaget er at 
grundejerforeningen følger den nye forening og overvejer et medlemskab af foreningen. Der var 
generelt opbakning til forslaget om medlemskab. 
 
Grethe Kristensen henstillede til at grene på vejtræerne ved jorden eller på stammen klippes af.   
 
Dirigenten takkede for livlig og engageret og en veloverstået generalforsamling. 
 
 
Referent     Dirigent 
 
 
Kirsten Berthelsen   Mette Thagaard 


