Referat af generalforsamling GF Øresund
Onsdag den 25. marts 2015
Dagsorden
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. lndkomne forslag
a) Fastsættelse af kontingent.
i. Bestyrelsen foreslår at fastholde den nuværende sats på kr. 400 pr. parcel.
b) Fastsættelse af budgetramme for aktivitetsudvalget.
i. Der foreslås et budget på kr. 4000 for 2015.
c) Fastsættelse af honorar til formand, kasserer og sekretær
i. Bestyrelsen foreslår, at årligt honorar på kr. 500 fastholdes.
d) Evaluering af fugl&fisk medlemsskab
6. Valg til bestyrelsen

a) Bestyrelsessammensætnin g.

valg)
Næstformand:
Kasserer:
Medlem: (På valg)
Medlem: (På valg)
Suppleant: (på valg)
Suppleant: (på valg)
Revisor:
Revisor: (På valg)
Formand: (På

Revisorsuppleant: (på

valg)

Henriette Løwe Press (2015)
Karsten Sørensen (2016)
Grethe Krog (2016)
Kirsten Berthelsen (2015)
Christian Dalgas (2015)
Lis Mogensen (2015)
Kjell Erik Hansen (2015)
Michael Christensen (2016)
Jesper Nielsen (2015)
Jens Kristian Jensen (2015)

7. Eventuelt

Referat

1

Valg af dirigent og referent
Nis Suppli blev valgt som dirigent og Kirsten Berthelsen som referent. Referenten
konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er 20 parceller repræsenteret
ud af 37 mulige.

2

Godkendelse af referat fra foregående generalforsamling
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3

Formandens beretning og orientering fra aktivitetsudvalget
Henriette aflagde beretning fraGFØ.lforhold tilstien blev bestyrelsen på seneste
generalforsamling pålagt, at udrede uenigheden om stien. Der er blevet sendt en skrivelse
til de involverede parter, som der ikke er kommet respons på. Dermed ejes stien fortsat af
GFØ og kan anvendes til det foreningen måtte ønske. Der har været en arbejdsdag, hvor
der er blevet fyldt grus eller jord og sået græs på konkrete arealer mellem vej og fortov.
Vejtræerne er blevet klippet med mødetid kl. 10 og uden fælles morgenmad. Flere gav på
dagen udtryk for, at de savnede at starte med morgenmad. Alle skal huske, at det påhviler
den enkelte grundejer, at holde arealet mellem forhave og midt på vejen pænt og rent,
både om sommeren og vinteren. Det omfatter klipning af de grene, som vokser op fra
jorden på vejtræerne og eventuelt hængende grene.

Kjell Erik aflagde beretning fra aktivitetsudvalget, som i 2014 har bestået af fire
medlemmer. Der har været afholdt petanque turnering, loppemarked og sommerfest,
lystænding med bå1, skattejagt og fastelavn. Der blev introduceret forsøg med
juletræshentning, som ikke vandt opbakning. Til næste år arbejdes på at arrangere sejlture
- gode forslag er velkomne.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
4

Godkendelse af reg nskab
Grethe oplyste, at der igen i år har været brugt mere end der er kommet ind. Men da der
fortsat er en formue, er det ikke et problem. Regnskabet blev godkendt.
lndkomne forslag
a) Fastsættelse af kontingent.
Uændret sats på 400 kr. pr. parcel - blev vedtaget.
b) Fastsættelse af budgetramme for aktivitetsudvalget.
Forslaget er 4000 kr. - forslaget blev vedtaget.

c) Fastsættelse af honorar til formand, kasserer og sekretær
Forslag om 500 kr. pr. person - forslaget blev vedtaget.
d) Evaluering af fugl&fisk medlemsskab
Kjell Erik oplyste, at det er relativt få medlemmer af GFØ, som har benyttet muligheden for
fisketure med Fugl og Fisk. Samtidig har der været et ønske om gæster udefra. Derfor er
forslaget, at GFØ melder sig ud og der oprettes en ny forening - Sundby Fiskeklub, som
overtager medlemsskabet. Sundby Fiskeklub vil ikke være en del af GFØ. Hvis man ikke
melder sig ind i klubben, kan man fortsat komme med på ture som gæst. Herudover vil der
fortsat være mulighed for sejlture, som beskrevet under pkt. 2.
Det blev efter lidt drøftelse besluttet, atGFØ opretholder sit medlemsskab af Fugl og Fisk
og at Sundby Fiskeklub frit kan benytte medlemsskabet.
Valg

til bestyrelsen

Der blev gennemført valg - Lis ønskede ikke genvalg.
Herefter er bestyrelsens sammensætning som følger:
Formand:
Henriette Løwe Press (2017)
Næstformand:
Karsten Sørensen (201 6)
Kasserer:
Grethe Krog (2016)
Medlem:
Kirsten Berthelsen (2017)
Medlem:
Christian Dalgas (2017)
Evy Thomsen (2016)
Suppleant:
Suppleant.
Kjell Erik Hansen (2016)
Revisor:
Michael Christensen (201 6)
Revisor:
Jesper Nielsen (2017)
Revisorsuppleant:
Jens Kristian Jensen (201 6)

Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Hermed blev generalforsamlingen i GFØ afsluttet.

rthe lse n

