
Referat fra generalforsamling i GF Øresunds Vejlaug 28. marts 2007 
 
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 
6. Forslag 

a. 2. behandling af vedtægtsændring § 8 stk. 5 
b. Beløbet fastsættes i 2007 til 500 kr. 

7. Valg 
8. Evt. 

 
 
Ad 1: Mette Taagaard blev valgt til dirigent, referent Kirsten Berthelsen 
Dirigenten konstaterede at general forsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med 
deltagelse af 15 parceller ud af 37, i alt 20 personer. 
 
Ad 2: Referatet blev godkendt 
 
Ad 3: Ole Lintrup aflagde på bestyrelsens vegne beretning. 
Projekt udskiftning af fliser er afsluttet. Der vil blive indkøbt og opsat nye steler, primært på 
Prøvestens Alle. Der har været brud på kloakken ud fra nr. 17 som er fyldt op med cement – 
vejlauget vil skulle udbedre skaden – der forventes en omkostning i størrelsesordnen 20-30.000 kr.  
Der er et par huller i enden af Kongedybs Alle ud mod Sixtusvej, som vil blive forsøgt udbedret.  
Der er ikke planlagt yderligere projekter. Det forudsættes indtil videre at vejbumpene opfylder 
kravene hertil. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad 4: Godkendelse af regnskabet 
Kassereren gennemgik kort regnskabet. Indtægterne udgøres primært af kontingent på ca. 51.000 kr. 
Der har været et forbrug på godt 3000 kr.  Formuen er p.t. placeret på en kontantkonto med en rente 
på ca. 3 %. Bestyrelsen oplyste, at dette er den bedst mulige rente efter omstændighederne 
 
Regnskabet blev herefter taget til efterretning. 
 
Ad 5: Fastsættelse af medlemsbidrag 
Bestyrelsen har foreslået en regulering af bidraget for 2007 med 5 % i forhold til 2006. 
Vejlauget oplyste, at det alene er for at sikre økonomien i fremtidige projekter. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad 6:  

A) Formulering i § 8 stk. 5 ”bestyrelsens arbejde er ulønnet” ændres til ”Formand og kasserer 
aflønnes. Beløbet fastsættes hvert år til generalforsamlingen” 2. behandling. Forslaget blev 
vedtaget 

B) Der blev stillet spørgsmål til beløbets størrelse. Forslaget er 500 kr. pr. person. Det blev 
præciseret at der herudover vil have mulighed for refusion af rimelige kontor udgifter. 



Forslaget blev vedtaget. 
 

 
Ad 7: Ole Lintrup, Mogens Thomsen, Fido (Jørgen Schrøder), Michael Christensen og Jesper 
Nielsen genopstillede alle og blev genvalgt.  
 
Herefter ser bestyrelsen ud som følger (næste valgår angivet i parentes) 
Formand:  Ole Lintrup  (2009) 
Kasserer:  Evy Thomsen (2008) 
Bestyrelsesmedlem: Mogens Thomsen (2009) 
Bestyrelsesmedlem: Poul Lauritzen (2008) 
Bestyrelsessuppleant: Jørgen Schrøder (Fido) (2008) 
Revisor:  Anne Mortensen (2008) 
Revisor:  Michael Christensen (2009) 
Revisorsuppleant: Jesper Nielsen (2008)  
 
Ad 8:  
I.a.b. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden… 
 
 
 
Referent     Dirigent 
 
 
Kirsten Berthe lsen  Mette Thagaard  
 


