
 

 

Referat af generalforsamling GF Øresund 

Tirsdag den 20. marts 2018 

 
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. Indkomne forslag 

a) Oplæg fra idekataloggruppen, med fastsættelse af budgetramme for beplantning/udnyttelse af de grønne 

arealer 

b) Fastsættelse af kontingent 

i. Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 600 kr. pr. parcel. (ikke aktuelt hvis pkt a 

vedtages) 

c)Fastsættelse af budgetramme for aktivitetsudvalget. 

i. Der foreslås et budget på kr. 4000 for 2018. 

d) Fastsættelse af honorar til formand, kasserer og sekretær 

i. Bestyrelsen foreslår, at årligt honorar på kr. 500 fastholdes. 

 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsessammensætning. 

Formand (x)  Henriette Løwe Press (2019) 

Næstformand (på valg)  Karsten Sørensen (2018) 

Kasserer (på valg) Grethe Krog (2018) 

Medlem   Vitus Overgaard (2019) 

Medlem   Christian Dalgas (2019) 

Suppleant: (på valg)  Evy Thomsen (2018) 

Suppleant: (på valg)  Kjell Erik Hansen (2018) 

Suppleant (på valg) Kirsten Berthelsen (2018) 

Revisor: (på valg) Michael Christensen (2018) 

Revisor  Jesper Nielsen (2019) 

Revisorsuppleant: (på valg)  Jens Kristian Jensen (2018) 

 

7. Eventuelt 

 

Referat 

1 Valg af dirigent og referent 
 Jesper Nielsen blev valgt som dirigent og Kirsten Berthelsen som referent. Referenten 

konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der var 23 parceller 
repræsenteret ud af 36 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 blev på sidste generalforsamling igangsat en 
idekatalog gruppe i forhold til vejens indretning, som afrapporterer senere på dette 
møde. Vejbump har også været drøftet i GFØ, men det blev aftalt, det hører til i 
Vejlauget. Det har været drøftet, om det kunne gøres noget for at hindre udsynet med 



plantekasser el.l. men der er ikke fundet en løsning. Der er sat krukker nogen steder 
for at forhindre parkering på de grønne arealer. Der har ikke været afholdt arbejdsdag 
på grund af de øvrige arbejder på vejen. Der er nu indkaldt til vejdag d. 14.4, hvor der 
skal klippes vejtræer (de store gamle), renses kantsten og renses regnvandsbede.  
 
Henriette oplyste, at hun er flyttet til Sixtusvej men stadig sidder i bestyrelsen, da 
vedtægterne ikke forhindrer det. Hvis der er nogen der ønsker at melde sig som 
formand stiller hun kandidaturet til rådighed. Hvis ikke fortsætter hun perioden ud, da 
Henriette stadig er optaget af grundejerforeningens ve og vel.  
 
Der blev givet flere input i retning af, at formanden for foreningen både bør bo i og 
være medlem af foreningen. Det blev samtidig foreslået, at ændre vedtægterne så 
dette også kommer til at fremgå af vedtægterne.  
 
Niels Åge påpegede, at det er sent at klippe træerne i april. Det blev på den baggrund 
aftalt, at træerne ikke klippes så hårdt som normalt. De skal dog klippes op, så de 
overholder reglerne og de længste grene klippes.  
 

 Formandens beretning blev godkendt.   
 

 Annette aflagde beretning fra aktivitetsudvalget. Der har været afholdt lystænding, 
fastelavn, sommerfest og vejreception. Susanne oplyste, at der også fremover vil blive 
holdt Halloween.  
Udvalget er fortsat modtagelig for nye forslag og initiativer. Annette foreslog, at hvis 
der skal holdes Loppemarked igen vil det være en god ide at invitere venner og 
familier til at lave en bod, så der bliver flere steder at handle. Vitus foreslog reklame i 
børnehaver. Det blev aftalt at holde fast i traditionen og holde loppemarked og 
sommerfest den sidste lørdag i august.  
 

4 Godkendelse af regnskab 
 Grethe fremlagde regnskabet. Der er ikke meget at berette, det har generelt været et 

”billigt” år. Der er en opsparing på lidt under 50.000 kr. Regnskabet blev godkendt. 
  
5 Indkomne forslag 
 a) Oplæg fra idekataloggruppen. Susanne og Morten fremlagte forslaget på vegne af 

gruppen. Der er udarbejdet forslag til hvordan vejen bliver både pæn, velduftende og 
giver mulighed for og lyst til ophold. Der er tale om beplantning af bede, etablering af 
legeområder samt ”installationer” – f.eks. elementer som forebygge ulovlig parkering.  
Der er udarbejdet et budget på 5000 kr. pr parcel, som bygger på, at der indhentes 
professionel bistand til at etablere beplantningen og den efterfølgende 
pasningsvejledning samt overdragelse til GFØs medlemmer. Det der blev fremlagt er 
ideer, der er endnu ikke et konkret tilbud. Når bedene er lavet vil pasningen blive en 
del af de løbende arbejdsdage.  
Karl foreslog, at beboerne også får mulighed for at hjælpe til. Det blev bekræftet.  
Input til beplantning er indhentet fra flere sider og der er lavet en plan herfor, mens 
planen for installationer ikke er så langt endnu.  

 Idekataloggruppen vil overdrage det videre arbejde til GFØs bestyrelse.  
Der blev spurgt ind til, hvorfor der en nogen steder der ikke er genplantet træer f.eks. 
udenfor KO 19. Annette lovede at tjekke op på det manglende træ og vil i samarbejde 

med GFØ ansøge om et. 






