
Indkaldelse til generalforsamling i GF Øresund, og GF Øresunds Vejlaug. 
Onsdag den 20. marts 2013 kl. 18.00 i Sundby sejlforening, Amager strandvej 15 
 
Mødet starter kl. 19.00 
 
Generalforsamling i GF Øresunds Vejlaug. 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Orientering fra klimagruppen 
5. Godkendelse af regnskab 
6. Fastsættelse af medlemsbidrag. 

a. Bestyrelsen foreslår en stigning på 10 % ~ 180 kr. pr. løbende meter 
7. Indkomne forslag 

a. Honorar til bestyrelsen fastholdes på 500 kr. til formand og kasserer. 
b. Vedtægtsændring 1. behandling 

Nuværende ordlyd: 
 
§ 6. Generalforsamlingen 
 
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasserer særskilt, og herudover 2 
bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges blandt Vejkontoens medlemmer en revisor, der ikke tillige 
må være medlem af bestyrelsen, samt en suppleant for denne. Valg er gældende for 2 år, og genvalg 
kan finde sted. I ulige år vælges formand, revisor og 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år næstformand 
og kasserer samt revisorsuppleant. 
 
Ændres til: 
 
§ 6. Generalforsamlingen 
 
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasserer særskilt, og herudover 2 
bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges blandt Vejkontoens medlemmer 2 revisorer, der ikke tillige 
må være medlem af bestyrelsen, samt en suppleant for denne. Valg er gældende for 2 år, og genvalg 
kan finde sted. I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem samt revisor, i lige år kasserer og 
et bestyrelsesmedlem, en revisor samt revisorsuppleant. 
 
C. Vedtægtsændring 2. Behandling 
 
Nuværende ordlyd 

          § 6. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er Vejkontoens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 
marts måned, samtidig med generalforsamlingen i Grundejerforeningen Øresund. Generalforsamlingen skal 
med angivelse af dagsorden indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Ret til deltagelse i 
generalforsamlingen har enhver der er tilsluttet Vejkontoen og tillige disses eventuelle samboende ægtefæller 
eller samlevere. Hver ejendom har dog kun én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, såfremt skriftlig 
fuldmagt, attesteret af mindst et vitterlighedsvidne, er afgivet til formanden senest dagen før 
generalforsamlingen. Hver deltager i mødet kan kun stemme med en fuldmagt. 

Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 



§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når denne måtte skønne det hensigtsmæssigt, med 14 dages varsel indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling, og er endvidere forpligtet hertil, såfremt myndighedspålæg skønnes at ville 
medføre større udgifter end halvdelen af Vejkontoens midler. Der kan i denne forbindelse af forsamlingen 
træffes beslutning om udskrivning af ekstraordinært bidrag, fordelt mellem Vejkontoens medlemmer i forhold 
til facadelængden. 

Stk. 2. Når mindst 1/3 af Vejkontoens medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden begærer dette, er 
bestyrelsen pligtig til senest 14 dage efter begæringens indgivelse at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. 

Ændres til 

          § 6. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er Vejkontoens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 
marts måned, samtidig med generalforsamlingen i Grundejerforeningen Øresund. Generalforsamlingen skal 
med angivelse af dagsorden indkaldes skriftligt VIA BREV ELLER ELEKTRONISK POST Ret til deltagelse i 
generalforsamlingen har enhver der er tilsluttet Vejkontoen og tillige disses eventuelle samboende ægtefæller 
eller samlevere. Hver ejendom har dog kun én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, såfremt skriftlig 
fuldmagt, attesteret af mindst et vitterlighedsvidne, er afgivet til formanden senest dagen før 
generalforsamlingen. Hver deltager i mødet kan kun stemme med en fuldmagt. 

Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. VIA BREV ELLER ELEKTRONISK POST 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når denne måtte skønne det hensigtsmæssigt, med 14 dages varsel VIA BREV ELLER 
ELEKTRONISK POST indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og er endvidere forpligtet hertil, såfremt 
myndighedspålæg skønnes at ville medføre større udgifter end halvdelen af Vejkontoens midler. Der kan i 
denne forbindelse af forsamlingen træffes beslutning om udskrivning af ekstraordinært bidrag, fordelt mellem 
Vejkontoens medlemmer i forhold til facadelængden. 

Stk. 2. Når mindst 1/3 af Vejkontoens medlemmer skriftligt VIA BREV ELLER ELEKTRONISK POST og med 
angivelse af dagsorden begærer dette, er bestyrelsen pligtig til senest 14 dage efter begæringens indgivelse 
at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

 
8. Valg til bestyrelsen 

a. Bestyrelsens sammensætning. 
Formand:   (På valg) Annette Severin (2013) 
Kasserer:    Henriette Løwe Press (2014) 
Bestyrelsesmedlem:    Søren Berg  (2014) 
Bestyrelsesmedlem:   (På valg) Evy Thomsen  (2013) 
Bestyrelsessuppleant:   (På valg) Ulla Rasmussen (2013) 
Bestyrelsessuppleant:   (På valg) Kent Bang Jensen (2013) 
Bestyrelsessuppleant:   (på valg) Karsten Sørensen (2013) 
Revisor:    (På valg) Anne Mortensen (2014) 
Revisor:    (På valg) Michael Christensen (2013) 
Revisorsuppleant:   (på valg) Jesper Nielsen  (2013) 
 

9. Eventuelt 
 



 Generalforsamling i GF Øresund, 20. marts 2013. 
 
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) 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. 3000 for 2013. 

c) Fastsættelse af honorar til formand, kasserer og sekretær 
i. Bestyrelsen foreslår, at årligt honorar på kr. 500 fastholdes. 

d)          i    Evaluering af fugl&fisk medlemsskab 
 
 
 

6. Valg til bestyrelsen 
a) Bestyrelsessammensætning. 
Formand:  (På valg) Henriette Løwe Press (2013)  
Næstformand:    Karsten Sørensen (2014) 
Kasserer:    Grethe Krog  (2014) 
Medlem:   (På valg) Kirsten Berthelsen (2013) 
Medlem:   (På valg) Lis Mogensen  (2013) 
Suppleant:   (på valg) Søren Berg  (2013) 
Suppleant:   (på valg) Annette Severin (2013) 
Revisor:    Michael Christensen (2014) 
Revisor:   (På valg) Anne Mortensen (2013) 
Revisorsuppleant:  (på valg) Jesper Nielsen  (2013) 
 

7. Eventuelt 
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