Indkaldelse til generalforsamling i GF Øresund, og GF Øresunds Vejlav.
Tirsdag den 20 marts 2018 kl. 19.00 i Sløjfen – Øresundsvej 69.
Vær opmærksom på, at der bliver ledige poster i de to bestyrelser. Hvis du har tid og lyst, opfordres du til at
stille op. Vi vil rigtig gerne have bestyrelser, der repræsenterer GFØ så bredt som muligt. Hvis du har
spørgsmål til arbejdet, så henvend dig gerne til den nuværende bestyrelse. Det samme gælder, hvis du er
kandidat, men er forhindret i at deltage på generalforsamlingen.

Generalforsamling i GF Øresunds Vejlaug.
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 et 2017 niveau, og fastholder 200 kr. pr. løbende meter.
6. Indkomne forslag
a. Honorar til bestyrelsen fastholdes på 500 kr. til formand og kasserer.
7.

8.

Valg til bestyrelsen
a. Bestyrelsens sammensætning.
Formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleant:
Bestyrelsessuppleant:
Revisor:
Revisor:
Revisorsuppleant:
Eventuelt

(På valg)
(På valg)
(På valg)
(På valg)
(På valg)
(På valg)

Annette Severin
Henriette Løwe Press
Karsten Sørensen
Evy Thomsen
Rikke Solvig
Jesper Nielsen
Jens Kristian Jensen
Michael Christensen
Grethe Krog

(2019)
(2018)
(2018)
(2019)
(2018)
(2018)
(2018)
(2019)
(2018)

Generalforsamling i GF Øresund.
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 grønne arealer. Se bilag.
b) Fastsættelse af kontingent.
i. Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 600 kr pr. parcel.
(ikke aktuelt hvis punkt 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
a) Bestyrelsessammensætning.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant:
Suppleant
Revisor:
Revisor:
Revisorsuppleant:
X Formelt ikke på valg

7.

Eventuelt

(X)
(På valg)
(På valg)

(på
(på
(På
(På
(På
(på

valg)
valg)
valg)
valg)
valg)
valg)

Henriette Løwe Press
Karsten Sørensen
Grethe Krog
Vitus Overgaard
Christian Dalgas
Evy Thomsen
Kjell Erik Hansen
Kirsten Berthelsen
Michael Christensen
Jesper Nielsen
Jens Kristian Jensen

(2019)
(2018)
(2018)
(2019)
(2019)
(2018)
(2018)
(2018)
(2018)
(2019)
(2018)

Forslag til afstemning på generalforsamling i GFØ marts 2018
Fra 8 huller i jorden til blomstrende oaser og opfordring til leg på vejene
På generalforsamlingen 29. marts 2017 nedsatte GFØ et udvalg, som skulle komme med forslag til hvordan
vi kan bruge vores regnvandsbede og områder mellem bedene. Udvalget har haft fokus på beplantning og
etablering af legeredskaber/bænke i træ og medsender 1 bilag til afstemning.
Alle medlemmer i GFØ har haft mulighed for at påvirke arbejdet – ved at deltage i udvalget, sende forslag
til udvalget og komme med forslag til mødet d. 21. januar 2018 afholdt i Sløjfen. På baggrund af de positive
tilbagemeldinger fra mødet afholdt i Sløjfen, sender idekatalog-udvalget et forslag til afstemning (se bilag
1). For at arbejdet kan sættes i gang på vejene, skal generalforsamlingen vedtage budgetrammen, der er
gældende. Forslaget vil betyde en engangsudgift (delt i to rater) pr. matrikel, da vi på nuværende tidspunkt
ikke har opsparing til at dække udgifter til planter m.v.
Det er vigtigt for udvalget at beboerne bliver informeret om vedligehold af områderne, når det er etableret
og overleveret til GFØ.

Til afstemning:
Bilag 1 er et alt inklusiv-forslag, hvor vi betaler professionelle for at plante bedene til og lave træarbejdet.

Bilag 1
Forventet udgift til:


Planter og træarbejde inkl. professionelle håndværkere: kr. 180.000

Udgift pr. matrikel: 5.000 kr.
50% betales 1. maj 2018
50% betales 1. februar 2019
Antal arbejdsdage i udførsel: 0
Antal arbejdsdage til vedligehold: 2-4 pr. år

Tilmelding til generalforsamling d. 20-marts-2018

UDFYLD med NAVN, ADRESSE, ANTAL

Navn…………………………………………………………………………………………………..
Vej………………………………………………………………………………………………………
Antal……………………………………………………………………………………………………
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