
Referat af generalforsamling i GF Øresund d, 26. marts 2OL4

Dagsorden

L. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra foregående generalforsamling
3. Formandens beretning og orientering fra aktivitetsudvalget
4. Godkendelse af regnskab
5. lndkomne forslag

a. Fastlæggelse af kontingent
i. Bestyrelsen foreslår at fastholde det nuværende kontingent sats på kr. 400 pr

parcel

b. Fastsættelse af budgetramme for aktivitetsudvalget
i. Der foreslås en budgetramme på kr. 4000 for 2013

c. Fastsættelse af honorar til formand, kasserer og sekretær
i. Bestyrelsen foreslår, at årlige honorar på 500 kr. fastholdes

6. Valg til bestyrelsen
a. Bestyrelsessammensætning
Formand Henriette Løwe Press (2015)

Næstformand (på valg) Karsten Sørensen (2074).

Kasserer (på valg) Grethe Krog (20t4l
Medlem Kirsten Hestbæk (2015)

Medlem Julie Lynge Hall (2015)

Suppleant (på valg) Lis Mogensen (2OLa)

Suppleant (på valg) Annette Severin (2OL4)

Revisor (på valg) Michael Christensen (2014)
Revisor Jesper Nielsen (2015)

Revisorsuppleant (på valg) Jens Kristian Jensen (2OL4l

7. Eventuelt

Referat

1 Valg af dirigent og referent
Christian Dalgas blev valgt som dirigent og Kirsten Hestbæk Berthelsen som referent. Det blev
konstateret, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der var 24 parceller repræsenteret ud af
35 mulige.

2 Godkendelse af referat
Referatet blev god kendt.

3 Formandens beretning
Henriette fremlagde beretning for grundejerforeningen. Bestyrelsen i GFØ har ikke haft særlig
travlt i løbet af det forgangne år. Et medlem har meldt sig ud og sagen om stien mellem
Prøvestens Alle og Backersvej har udviklet sig yderligere. Tidligere er den del af stien, som løber
ud mod Backervej afhændet. Herefter har der været dialog med beboerne op til stien på '



Prøvestens Alle om tilsvarende køb af stien. Der er underskrevet aftaler om at køber ud over
den forholdsvis lave jordpris afholder omkostninger i forbindelse med købet. Det har imidlertid
ikke været muligt, at blive enige om betaling af udgifterne til afmatrikulering og derfor er købet
af denne del af stien annulleret. Køber af stien ud mod Backersvej har fået besked på, at de nu
kan igangsætte afmatrikulering af deres del af stien.
Stien mod Prøvestens AIle kan nu i princippet indgå i den fremtidige vejløsning.
Karin gjorde opmærksom på, at hun er uenig i bestyrelsens fremlæggelse af sagen. Ditte
opfordrede til, at der i dialog med de direkte berørte hustande findes en løsning hurtigt med
henblik på, at det afklares om stien kan indgå i en fremtidig vejløsning.

Aktivitetsudvalget består p.t. af Annette og Kjell Erik. Annette aflagde beretning. Gruppens
hovedopgaver er lystænding og sommerfest. Herudover har der af andre ildsjæle været
arrangeret bl.a. fastelavn. Alle interesserede er velkommen i udvalget. Der har været lidt hpjere
udgifter i 2013 end budgetteret. Kjell Erik opfordrede til at deltage i de fisketure, som
arrangeres i regi af Fugl og Fisk. Susanne nævnte, at der også har været arrangeret skattejagt
for gadens børn og børnebørn.

Der var ingen yderligere spørgsmål til beretningen, som herefter er godkendt.

4 Godkendelse af regnskab
Grethespurgte,omdervarspørgsmåltilregnskabetfor2013. Forbrugetharværetlidthøjere
end indbetalingen, mest til sociale arrangementer.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

5 lndkomne forslag
a) Fastsættelse af kontingent

Forslaget om uændret kontingent blev tiltrådt uden afstemning.

b) Fastsættelse af budget for aktivitetsudvalget
Budgettet til aktivitetsudvalget blev tiltrådt uden afstemning.

c) Fastsættelse af honorar
Forslag om uændret honorar til formand, kasserer og sekretær blev tiltrådt uden
afstemning.

6 Valg til bestyrelsen
På valg er Karsten, Grethe, Lis, Annette, Michael og Jens Kristian. Herudover fraflytter Julie og vil
derfor gerne træde ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af:

Formand Henriette LØwe Press (20L5)
Næstformand Karsten Sørensen (2016)
Kasserer Grethe Krog (2016)
Medlem Kirsten Berthelsen (2015)
Medlem Christian Dalgas (2015)
Suppleant Lis Mogensen (2015)
Suppleant Kjell Erik Hansen (2015)
Revisor MichaelChristensen (20L6)
Revisor Jesper Nielsen .(2015)



Reviso rsu pplea nt

Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under dette punkt.

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet.

Jens Kristian Jensen (201s)
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