
Indkaldelse til generalforsamling i GF Øresund, og GF Øresunds Vejlav. 
Onsdag den 26. marts 2014 kl. 18.00 i Sløjfen, Øresundsvej 69 
(Fællesspisning for mødedeltagere kl. 18:00 – Husk tilmelding) 

 
Mødet starter kl. 19.00 
 
Generalforsamling i GF Øresunds Vejlav. 
 
Dagsorden 

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

a. Bestyrelsen foreslår en stigning på 20 %, hvorefter satsen pr. løbende meter ~ 216 kr 
6. Orientering fra klimagruppen 
7. Information og drøftelse af mulighed for tinglysning af medlemspligt af foreningen  
8. Indkomne forslag 

a. Mandat til udvidelse af budgetramme til videre projektering (50.000 kr) 
b. Honorar bestyrelsen fastholdes på 500 kr til formand og kasserer  
c. Vedtægtsændring 2. 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. 

 
9. Valg til bestyrelsen 

a. Bestyrelsens sammensætning. 
Formand:   (ikke på valg) Annette Severin (2015) 
Kasserer:   (På valg) Henriette Løwe Press (2014) 
Bestyrelsesmedlem:   (På valg) Søren Berg  (2014) 
Bestyrelsesmedlem:   (Ikke på valg) Evy Thomsen  (2015) 
Bestyrelsessuppleant:   (På valg) Ulla Rasmussen (2014) 
Bestyrelsessuppleant:   (På valg) Erik Axel Wessberg (2014) 
Bestyrelsessuppleant:   (på valg) Karsten Sørensen (2014) 
Revisor:    (På valg) Jesper Nielsen  (2014) 
Revisor:    (Ikke på valg) Michael Christensen (2015) 
Revisorsuppleant:   (På valg) Jens Kristian Jensen (2014) 
 

10. Eventuelt 
 



 Generalforsamling i GF Øresund, 26. marts 2014. 
 
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. 4000 for 2014. 

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

      
6. Valg til bestyrelsen 

a) Bestyrelsessammensætning. 
Formand:  (Ikke på valg) Henriette Løwe Press (2015)  
Næstformand:   (På valg) Karsten Sørensen (2014) 
Kasserer:   (På valg) Grethe Krog  (2014) 
Medlem:   (Ikke på valg) Kirsten Berthelsen (2015) 
Medlem:   (Ikke på valg) Julie Lynge Hall (2015) 
Suppleant:   (På valg) Lis Mogensen  (2014) 
Suppleant:   (På valg) Annette Severin (2014) 
Revisor:   (På valg) Michael Christensen (2014) 
Revisor:   (Ikke på valg) Jesper Nielsen  (2015) 
Revisorsuppleant:  (På valg) Jens Kristian Jensen (2014) 
 

7. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


