
Referat fra bestyrelsesmøde i GFØ tirsdag den 4. december 2018 hos Christian 
 
 

Tilstede: Christian, Evy, Morten, Jens Kristian, Vitus, Karsten  
 
Referat fra sidste møde er godkendt pr. e-mail. 
 
Stiproblematikken blev diskuteret, hvor Vitus som parthaver, ikke var til stede. Vi 
besluttede at fremsende et oplæg til de 4 parthavere af PA 9-11. Det bliver et punkt på 
generalforsamlingen til marts. 
 
Jens Kristian gjorde status over økonomien. Vi har betalt 144.000 kr. for beplantningen, så 
det har været nødvendigt at låne 20.000 kr. af vejlavet inden de næste 
beboerindbetalinger pr. 1. februar 2019. 
 
Morten glædede sig over, at vi var kommet i hus med beplantningen af vejbedene. 
Firmaet bag foreslår, at vi alle, når vi alligevel luger bedene, ser om der er steder, der 
trænger til en staude eller lignende og så på eget initiativ beriger bedene. 
 
Vitus har kontakt med en tømrer, der er begyndt at lave beregninger på det forskellige 
mulige træarbejde i vejbedene m.m. Der er lidt mindre penge til rådighed til træarbejdet 
end forventet, så vi har brug for ekstra midler. Vi arbejder på forskellige støttemuligheder 
som f.eks. Amager Øst Lokaludvalg. Christian er på sagen. 
 
Christian og Karsten har udarbejdet en række ændringsforslag til vedtægterne. Vi 
indsender det til Sundbyernes Grundejerfællesskab, så de kan bekræfte lovligheden af 
forslagene og af vedtægterne som sådan. 
 
Christian taler med Sune, som ejer PA 7, om kontakt til lejere i ejendommen. 
 
Christian har modtaget en skrivelse med rådgivning omkring GPDR fra Sundbyernes 
Grundejerfællesskab. Den bliver rundsendt til alle i bestyrelsen, og vi tager på næste 
møde stilling til, i hvilket omfang det måtte berøre vores forening. 
 
Vi udskyder indtil videre yderligere digitalisering af GFØ's arkiv, der fortsat befinder sig hos 
Evy på KA 16. 
 
Morten kommer med et oplæg omkring markering af GFØ's 120 års fødselsdag til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
 
Næste møde onsdag d. 23. januar 2019 kl. 20.00 hos Christian. 
 
 
Referent 
Karsten 


