Referat af generalforsamling GF Øresund
Onsdag den 30. marts 2016
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 2016.
c) Fastsættelse af honorar til formand, kasserer og sekretær
i. Bes§relsen foreslår, at årligt honorar på kr. 500 fastholdes.
6. Valg til bestyrelsen

a) Bestyrelsessammensætning.

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

valg)

Henriette Løwe Press (2017)
Karsten Sørensen (2016)
Grethe Krog (2016)
Kirsten Berthelsen (2017)
Christian Dalgas (2017)
Evy Thomsen (2016)
Kjell Erik Hansen (2016)
Michael Christensen (2016)
Jesper Nielsen (2017)
Jens Kristian Jensen (2016)

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 var 23 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 for GFØ. Der har i løbet af året været aktiviteter i regi af
aktivitetsudvalget og der har været arrangeret nogle arbejdsaftner/dage med
vedligeholdelse af kantsten og beplantning på/langs vejen. Vejtræerne er foreningens
træer som passes i fællesskab. Træerne klippes hvert forår. Hvis man ikke kan være med til
vejklipning er det god stil at klippe et eller flere træer inden klippedagen - så vidt muligt
nogle træer, som ikke står udenfor egen matrikel. I år var der historisk lavt fremmøde
det bliver ikke ved med at gå. Der blev opfordret til at flere deltager. Herudover er det
vigtig løbende at klippe lavt hængende grene, grene som vokser ud fra bunden af træet og
holde kantstenen fri for græs. Der har været forsøg med græsarmering, men forsøget gik
ikke så godt som forventet i forhold til at få græsset til at gro - men armeringen lever op til
formålet. Der er blevet indført P-zone på vejen.

-

Forslag

til at øge deltagelsen itræklipning blev kort drøftet.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Aktivitetsudvalget v/Annette aflagde herefter beretning. Udvalget består af Annette og
Kjell Erik og de arrangerer sommerfest sidste lørdag i august inkl. Loppemarked og
lystænding 1. søndag i advent. Herudover kan der arrangeres andre events f.eks. fastelavn
og skattejagt. Der var over 50 deltagere til Fastelavn i år. Hvis man har en god ide skal man
kontakte udvalgets faste medlemmer.
4

Godkendelse af regnskab

Henriette fremlagde regnskabet på Grethes vegne, da hun er forhindret i at deltage.
Regnskabet blev god kendt.
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.

Valg til bestyrelsen
Der blev gennemført valg. Alle som var på valg ønskede genvalg.
Herefter er bestyrelsens sammensætning som følger:
Henriette Løwe Press (2017)
Formand.
Karsten Sørensen (201 8)
Næstformand:
Grethe Krog (201 8)
Kasserer:
Kirsten Berthelsen (2017)
Medlem:
Christian Dalgas (2017)
Medlem:
Evy Thomsen (2017)
Suppleant.
Kjell Erik Hansen (2017)
Suppleant:
Michael Christensen (201 8)
Revisor:
Jesper Nielsen (2017)
Revisor:
Jens Kristian Jensen (2017)
Revisorsu ppleant:

Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Hermed blev generalforsamlingen i GFØ afsluttet.
ppli@gma
il.corrr
N ls.su

