Referat fra generalforsamling i GF Øresunds Vejlaug 31. marts 2008
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
7. Valg
8. Evt.

Ad 1: Mette Thaagaard blev valgt til dirigent, referent Kirsten Berthelsen
Dirigenten konstaterede at general forsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med
deltagelse af 22 parceller ud af 37, heraf en repræsentant fra Sixtusvej, i alt 30 personer.
Ad 2: Referatet blev godkendt
Ad 3: Ole Lintrup aflagde på bestyrelsens vegne beretning.
Der har ikke været særlig stor aktivitet i vejlauget i det forgangne år. Der er blevet gennemført en
kikkertundersøgelse på Kongedybs Alle for at undersøge, hvorfor der er kommet et hul i vejen ud for
nr. 17. Den foreløbige vurdering et at kloakken er beskadiget. Der blev afgivet et ikke bindende
tilbud på reparation af kloak i størrelsesordnen 20-30.000 kr. Der vil blive indhentet et bindende
tilbud. Det forventes, at vejlauget kommer til at stå for betaling af regningen med mindre det kan
påvises, at skaden var opstået før vejlauget overtog forpligtelsen. Københavns Kommune har
desuden isoleret kloakken på KO. Ole vil forsøge at rekvirere rapporten fra kommunen. I forbindelse
med arbejdsdagen på vejen blev der malet ”BØRN MAX 15” på vejen – kommunen har
efterfølgende meddelt, at det ikke er tilladt.
Der blev stillet spørgsmål til om der også vil være midler til at reparere kloakken på Prøvestens Alle,
hvis den også går i stykker. Dette blev bekræftet.
Med hensyn til asfaltering af stykket mellem fortov og have oplyste Ole, at der efter sidste drøftelse
af at indhente fælles tilbud herpå, kun kom to konkrete henvendelser. Det blev foreslået, at der i
stedet indhentes et tilbud med angivelse af pris pr. parcel, hvis alt defekt asfalt skal repareres,
alternativt en pris hvis kun en del af grundejerne ønsker at tage mod tilbudet. Vejlauget lovede at
indhente et sådant tilbud,
Det blev foreslået at asfalten fjernes – der var enighed om at et sådant forslag i givet fald skal rejses
som forslag på næstkommende generalforsamling.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad 4: Godkendelse af regnskabet
Kassereren spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. Det var ikke tilfældet og regnskabet blev
godkendt.
Ad 5: Fastsættelse af medlemsbidrag
Bestyrelsen har foreslået en regulering af bidraget for 2008 med 5 % i forhold til 2007.

Der blev spurgt, om der er fastsat et loft for vejlavets formue. Det blev oplyst at det ikke er tilfældet,
men kommunen har anbefalet, at bidraget bliver forhøjet, da eventuelle større reparationer vil være
omkostningstunge.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.
Ad 6: Der er ingen indkomne forslag til denne generalforsamling
Ad 7: Evy Thomsen var på valg og genopstiller ikke som kasserer, til gengæld blev hun valgt som
medlem. Poul Lauritsen og Mogens Thomsen ønsker fremover at være suppleanter. Fido (Jørgen
Schrøder), Anne Mortensen og Jesper Nielsen genopstillede alle og blev genvalgt. Herudover
indtræder Henriette Press, Anette Severin og Morten Nielsen i bestyrelsen. Henriette overtager
posten som kasserer.
Herefter ser bestyrelsen ud som følger (næste valgår angivet i parentes)
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Ad 8:
Det blev foreslået, at vejlauget tager kontrakt til ejendommene for enden af Prøvestens- og
Kongedybs Alle med henblik på reparation af hullerne. Dette har været forsøgt tidligere, men
vejlauget lovede at forsøge igen. Herudover vil det være godt, hvis enkelt beboere også retter
henvendelse – bestyrelsen finder navnene på de rigtige kontaktpersoner.
Med hensyn til hullet på Kongedybs Alle blev der foreslået at det bør nødrepareres – fx med det grus
som ligger ved petanque banen. Den praktiske del af vejlauget vil sørge herfor.
Dirigenten afsluttede dermed generalforsamlingen …

Referent

Dirigent

Kirsten Berthelsen

Mette Thagaard

