
Indkaldelse til generalforsamling i GF Øresund, og GF Øresunds Vejlaug. 
Onsdag den 30 marts 2016 kl. 18.00 i Sløjfen, Øresundsvej 69 
 
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 (punkt til indkomne) 
5. Godkendelse af regnskab 
6. Fastsættelse af medlemsbidrag. 

a. Bestyrelsen foreslår en stigning på 20 % ~  310 kr. pr. løbende meter 
7. Indkomne forslag 

a. Honorar til bestyrelsen fastholdes på 500 kr. til formand og kasserer. 
b. Beslutning om grøn eller sort løsning. 

Se vedlagte bilag. 
 

8. Valg til bestyrelsen 
a. Bestyrelsens sammensætning. 
Formand:    Annette Severin (2017) 
Kasserer:   (På valg) Henriette Løwe Press (2016) 
Bestyrelsesmedlem:   (På valg) Karsten Sørensen (2016) 
Bestyrelsesmedlem:    Evy Thomsen  (2017) 
Bestyrelsessuppleant:   (På valg) Kenneth Brandt (2016) 
Bestyrelsessuppleant:   (på valg) Jesper Nielsen  (2016) 
Revisor:    (På valg) Jens Kristian Jensen (2016) 
Revisor:     Michael Christensen (2017) 
Revisorsuppleant:  (På valg) Grethe Krog   (2016) 
 

9. Eventuelt 
 
 Generalforsamling i GF Øresund, 30 marts 2016. 
 
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 2016. 

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:   Henriette Løwe Press (2017)  
Næstformand:   (På valg) Karsten Sørensen (2016) 
Kasserer:   (På valg) Grethe Krog  (2016) 



Medlem:    Kirsten Berthelsen (2017) 
Medlem:    Christian Dalgas (2017) 
Suppleant:   (på valg) Evy Thomsen  (2016) 
Suppleant:   (på valg) Kjell Erik Hansen (2016) 
Revisor:   (På valg) Michael Christensen (2016) 
Revisor:    Jesper Nielsen  (2017) 
Revisorsuppleant:  (på valg) Jens Kristian Jensen (2016) 
 

7. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Renovering af Prøvestens Alle og Kongedybs Alle. 
Klimagruppen er nu så langt at et beslutningsgrundlag for den kommende og påbudte renovering af vejen snart skal 
igangsættes. Helt konkret skal det ske i dette år, ellers gør Københavns Kommune det uden at vi får indflydelse på ud-
formning og graden af klima - og miljømæssige hensyn. 

Vores grundejerforening og vejlav har været pionerer i dette arbejde og det er først nu at kommune, entreprenører, 
arkitekter, banker og forskningssekretariat og andre parter, har fundet en fornuftig model for sådanne klimaprojekter, 
som gør at det er finansielt, juridisk og miljømæssigt forsvarligt. 

Beslutning 
Den overordnede beslutning der skal træffes er:

Skal vi fortsætte det grønne projekt eller beslutte en sort løsning?
  
Status
Der foreligger et tilbud på et sort løsning – kr. 1,5 mio.
Der er gennemført beregning af prisen på en lysegrøn løsning (se note) ud fra de seneste tegninger der nu er udarbej-
det, kr. 1,5 mio. Denne løsning er som udgangspunkt uden medfinansiering fra Hofor. Begge beløbene skal tages med 
et forbehold, og der vil komme uddybende tal ved generalforsamlingen.
  
Tidligere samarbejspartnere
Vi har samarbejdet med forsyningsselskabet Hofor om et mørkegrønt projekt (se note), hvor Hofor allerede har tilbudt 
en medfinansiering på 1,8 mio. kr. Dette mørkegrønne projekt er mere ambitiøst, men var også vanskelige for os at 
overskue, hvad det økonomisk betyder for os på bundlinjen.
  
 Vi indledte derfor i 2015 et samarbejde med firmaet Klimavej.dk om at få styr på Hofor-løsningen mhp. at kunne 
fremlægge denne, her på generalforsamlingen – men for kort tid siden trak Klimavej.dk sig fra samarbejdet, fordi vort 
projekt indgik i en større plan, som de måtte opgive. Derfor foreligger der mod forventning desværre ikke et budget for 
det mørkegrønne scenarie, så vi kan træffe en endelig afgørelse på denne generalforsamling.
  
Nye samarbejspartnere 
Vi har nu indledt et samarbejde med en ny partnergruppe, som vil være til stede på generalforsamlingen. Det er 
Årstidernes Arkitekter (Landskabsarkitekt Daniel Koudal) og MT Højgaard (Fagleder for klimatilpasning, Mikas Schmidt 
Christiansen). De vil præsentere, de grønne scenarier og hvorledes vi forholdsvis hurtigt kan få styr på præmisser og 
budget for den mørkegrønne løsning.
  
Indstilling fra Vejlauget
Vejlaugets bestyrelse indstiller, at der gives mandat til, at der på det foreliggende grundlag arbejdes videre i et samar-
bejde med Årstiderne og MT Højgaard og der afholdes en ekstraordinær generalforsamling når der er grundlag for at 
kunne træffe en endelig beslutning.
  

Note: Forskellen på indholdet og udførelsen af det lysegrønne og det mørkegrønne er primært, at det lysegrønne 
nedsiver en mindre del af regnvandet fra vejen, mens det mørkegrønne projekt vil betyde at vi kan nedsive alt vandet 
fra vejen, hvilket kræver en større omlægning, hvorved Hofor sparer investeringer i kloakering og derfor kan medfinan-
siere vort projekt. Måske kan der også findes mellemløsninger.
  



Tilmelding til generalforsamling d. 30-marts-2016 

 

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne vide hvor mange der deltager til spisning kl. 

18:00, og hvor mange der kun deltager til mødet, hvor der vil blive serveret kaffe. Til 

de der deltager i spisningen, vil vi bede jer tage stilling om i ønsker dagens 

vegetarret.  

 

UDFYLD med NAVN, ADRESSE, ANTAL  

 

 

 

Jeg/vi deltager KUN til mødet Antal _______    

Jeg/vi deltager til spisning: Antal ________    

Jeg/vi ønsker vegetarmad: Antal ________ 

Navn………………………………………………………………………………………………….. 

Vej……………………………………………………………………………………………………… 

Antal…………………………………………………………………………………………………… 

 

Sendes elektronisk til webmaster, eller lægges i postkassen Kongedybs Alle nr 5, st 

Senest 23 marts 2016 


