Referat af generalforsamling GF Øresund
Onsdag denlQ. marts 201tr
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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 en stigning på 200 kr. pr. parcel - kr. 600 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. Bestyrelsen foreslår, at årligt honorar på kr. 500 fastholdes.
d) Nedsættelse af udvalg for idegenerering til de nye opholdsområder
6. Valg til bestyrelsen

a) Bestyrelsessammensætning.
Formand (på valg)
Næstformand:
Kasserer:
Medlem (på valg)
Medlem (på valg)
Suppleant: (på valg)
Suppleant: (på valg)
Revisor:
Revisor (på valg)
Revisorsuppleant: (på

valg)

Henriette Løwe Press (2017)
Karsten Sørensen (2018)
Grethe Krog (2018)
Kirsten Berthelsen (2017)
Christian Dalgas (2017)
Evy Thomsen (2017)
Kjell Erik Hansen (2017)
Michael Christensen (2018)
Jesper Nielsen (2017)
Jens Kristian Jensen (2017)

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 19 parceller
repræsenteret ud af 35 mulige.
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Godkendelse af referat fra foregående generalforsamling

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
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Formandens beretning og orientering fra aktivitetsudvalget. Henriette aflagde beretning fra
GFØ. Der har ikke været holdt særlig mange møder i 2016 eller været særlig stor aktivitet.
Runde fødselsdage fra70 og op samt runde bryllupsdage fra guldbryllup markeres med en
erkendelighedfra GFØ. Der er vigtigt, alGFØ bliver gjort opmærksom på disse
begivenheder. Hidtil har GFØ haft ansvar for træer og opholdsområder, mens resten af
vejen har været i Vejlauget. Dette fortsætter efter vejprojektet er gennemført, men får et
større omfang med den nye vej, hvor der skal anlægges nye opholdsområder og hvor alle
græsområder bliver en del af GFØs ansvarsområde. Der er ikke arrangeret træklipning i år,
fordi flere af træerne skal fældes. Det er sandsynligt de resterende gamle træer skal klippes
senere på året.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Annette aflagde beretning fra aktivitetsudvalget, hvor medlemmerne er Annette og Kjeld
Erik, som igen i år har arrangeret sommerfest og lystænding. Der er indført bål til
Iystænding som en ny tradition. Herudover er der i regi af foreningen arrangeret fastelavn
med over 30 børn - Nina står for dette arrangement. Alle kan arrangere begivenheder eneste forudsætning er at budgettet godkendes af aktivitetsudvalget (Annette og Kjeld
Erik). Nina har også til næste år ansvaret for fastelavn. Sommerfesten er sidste lørdag i
august - det vil dog afhænge af at vejprojektet holder tidsplanen.
Annette spurgte ind til interesse for loppemarked. Der var enighed om at holde det igen i år
og kombinere det med indvielse af klimavejen. Det vil være en god ide at rykke boderne så
meget sammen som muligt.
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Godkendelse af regnskab
Grethe fremlagde regnskabet. Der er ikke meget at berette. Det fungerer rigtig godt, at de
der har haft udlæg afleverer bonner i Grethes postkasse med kontonummer samt formål
med udgiften og derefter får overført pengene.
Regnskabet blev godkendt.
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lndkomne forslag
a) Fastsættelse af kontingent.
Forhøjes med 200 kr. så det for 2017 udgør 600 kr. pr. parcel for at sikre, at der er midler til
at indrette de nye opholdsområder og vedligeholde de nye træer. Det kan være beløbet
stiger yderigere i de kommende år. Det blev drøftet, at der også bør søges fonde til at
finansiere indretning af de nye felter. Herudover blev det foreslået, at der frem mod næste
generalforsamling udarbejdes et langsigtet budget for vejvedligehold. Forslaget om at øge
konti ngentet 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) Forslag om at nedsætte et udvalg for idegenerering til de nye grønne felter. Udvalget har
til opgave at samle de gode ideer der har været hidtil, se på muligheder for at skaffe midler
fra fonde, opstille budget, finde ud af hvad der er tilladt, overveje hvordan man sikrer
sammenhæng i vejene mv. Herefter er ideen at indkalde til et infomøde/workshop til
efteråret. Der var enighed om, at der godt kan gøres noget på den korte bane - så
blomsterfrø el.l. - mens vi venter på den langsigtede løsning, hvor der etableres
borde/bænke, terrasser mv. Det er vigtigt, at der er ejerskab til det der etableres i felterne,
så der også er opbakning til at passe det efterfølgende.
Følgende personer meldte sig til at deltage i udvalget: Henriette (Ko19), Vitus (Pr9) Mia
(KoO) Karin (Pr11), Susanne Pr14, Veronika og Rikke (Pr4), Annette og Karsten (KoS)
Christian (Pr8). Alle andre er velkomne til at komme med deres ideer til Kjeld Erik.
Bænke stilles ind i forhaverne mens der arbejdes. Hvis der er planter i plantekasserne på
vejen, der er værd at bevare, er alle vedkomne til at grave dem op og deponere dem i egen
have mens der arbejdes.
Hvis der er nogen der ønsker at aftage de fældede træer, skal man henvende sig til Kjeld
Erik.
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Valg til bestyrelsen
Der blev gennemført valg. Alle som var på valg ønskede genvalg. Der opstillede derudover

yderligere en kandidat; Vitus Overgaard. Kirsten valgte at trække sig fra bestyrelsen og
opstillede i stedet som suppleant.
Herefter er bestyrelsens sammensætning som følger:
Henriette Løwe Press (2019)
Formand:
Karsten Sørensen (2018)
Næstformand:
Grethe Krog (2018)
Kasserer:
Vitus Overgaard (2019)
Medlem:
Christian Dalgas (2019)
Medlem:
Evy Thomsen (2018)
Suppleant:
Kjell Erik Hansen (2018)
Suppleant:
Kirsten Berthelsen (2018)
Suppleant:
Revisor:
Michael Christensen (2018)
Revisor:
Jesper Nielsen (2019)
Revisorsuppleant: Jens Kristian Jensen (2018)

Valget blev afsluttet med en kort præsentionsrunde af bestyrelsesmedlemmerne.
Eventuelt
Det blev bemærket, at der ikke må bruges vejsalt på den nye vej. Derfor skal det
undersøges, hvad alternativet er, og om der med fordel skal købes samlet ind. Udgiften til
snerydning vil som hidtil være en udgift, som påhviler den enkelte grundejer.
Veronica opfordrede til at Fido får en gave fra GFØ i forbindelse med hans 80 års
fødselsdag, selvom han er flyttet fra vejen. Der var enighed om det var en god ide.

Hermed blev generalforsamlingen i GFØ afsluttet.

Nis

-L
{

elsen

