Referat af generalforsamling GF Øresunds Vejlaug.
Onsdag den 30. marts 2016
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3. Bestyrelsens beretning
4. Orientering fra klimagruppen
5. Godkendelse af regnskab
6. Fastsættelse af medlemsbidrag.
a. Bestyrelsen foreslår en stigning på20 o/o - 310 kr. pr. løbende meter
7. lndkomne forslag
a. Honorar til bestyrelsen fastholdes på 500 kr. til formand og kasserer.
b. Beslutning om grøn eller sort løsning
8. Valg til bestyrelsen
a. Bestyrelsens sammensætning.
Annette Severin (2017)
Formand:
Henriette Løwe Press (2016)
Kasserer (på valg)
Karsten Sørensen (2016)
Bestyrelsesmedlem (på valg)
Bestyrelsesmedlem:
Evy Thomsen (2017)
Kenneth Brandt (2016)
Bestyrelsessuppleant: (På valg)
Jesper Nielsen (2016)
Bestyrelsessuppleant: (på valg)
Jens Kristian Jensen (2016)
Revisor: (På valg)
Michael Christensen (2017)
Revisor:
Grethe Krog (2016)
Revisorsuppleant: (På valg)
9. Eventuelt

Referat

1

Valg af dirigent og referent
Nis Suppli blev valgt som dirigent og Kirsten Berthelsen som referent. Nis indledte med at
konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. På generalforsamlingen deltog
repræsentanter fra 26 parceller ud af 38 mulige. Herudover havde et parceller givet fuldmagt.
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Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3

Bestyrelsens beretning
Annette Severin aflagde på Vejlaugets vegne beretning. Det har været et begivenhedsrigt år
med en række udfordringer i forhold til vejprojektet. Det blev overladt til klimagruppen, at
redegøre for begivenhederne, hvorfor der blev henvist til næste punkt på dagsordnen.
Beretningen blev godkendt.
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Orientering fra klimagruppen
Ditte Bjerg orienterede om arbejdet i Klimagruppen i2015. Arbejdet har igen iår været
fokuseret på klimavejprojektet. Vejene bliver mere og mere nedslidt, så det haster efter
hånden med at få et projekt i søen, hvis vi skal undgå at kommunen tager over og blot skifter
asfalten. Desværre har det været udfordrende at få projektet på skinner, bl.a. fordi et pro.lekt
som vores ikke har været prøvet før som privat fællesvej. Det har bl.a. vanskeligt at få en
konstruktion op at stå med HOFOR. Der har i lØbet af året været et samarbejde med et
selskab som hedder klimavej.dk, som desværre har trukket sig fra samarbejdet. Heldigvis er
der fundet et andet projekt som ligner vores og dermed en ny mulighed for at få assistance.
Dette projekt blev præsenteret fra MT Højgård og Aarstidernes arkitekter. Der blev
præsenteret en skitse og en tidsplan for et projekt. Tidsplanen tilsiger, at hvis alt tidligere
udarbejdet materiale anvendes vil der kunne igangsættes et projekt i2016. De næste skridt
er en workshop, hvor der kan gives input til projektet. Herefter skal der færdig projekteres og
projektet skal godkendes i Københavns Kommune. Hvis alt går vel kan projektet igangsættes
i efteråret. Der arbejdes for at HOFOR også er med i projektet både for at gøre løsningen
mere grøn og fordi HOFOR igivet fald vil medfinansiere den efterfølgende vedligehold af

græsarealer Arkitekten gennemgik forslagene, som bl.a. omfatter regnbede, grønne fortove,
en smallere vej og parkering på armeret græs samt på steder på vejen. Herefter var der
mulighed for at stille spørgsmål til den foreslåede løsning, som de to repræsentanter
besvarede. Det blev bl.a. drøftet, at det er vigtigt at tage stilling til levetid og
vedligeholdelsesomkostninger ved en løsning. Den præsenterede løsning indebærer ikke
afkobling fra kloakken, men blot en øget nedsivning og dermed aflastning af kloarkerne.
lnden workshoppen er det vigtigt, at der bliver taget stilling til antallet af indkørsler. Hvis der
er ændringer til den på generalforsamlingen tegnede skitse, skal man sende en mail til Ditte
Bjerg (se adressen på hjemmesiden under klimagruppen).
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Godkendelse af regnskab
Henriette gennemgik årets regnskab. Alle har indbetalt kontingent i 2015. Der er anvendt
midler til et skitseprojekt samt løbende driftsudgifter.
Regnskabet blev godkendt.
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7

Fastsættelse af medlemsbidrag.
Bestyrelsen har foreslået en stigning på 20 pct. svarende til 310 kr. pr. løbende meter.
Der var en drøftelse af om det giver mening at øge kontingentet nu i lyset af at økonomien for
den nye løsning endnu ikke er kendt, ligesom de efterfølgende udgifter heller ikke ligger fast.
Der blev drøftet for og imod og forslaget blev herefter sendt til afstemning.
Forslaget blev nedstemt med 6 for og 11 stemmer imod.
Dermed er medlemsbidraget uændret fra2015.
lndkomne forslag
Honorar til formand og kasseren på 500 kr. Forslaget blev vedtaget.
Grøn eller sort løsning. Jesper Nielsen fremlagde økonomien i de to projekter.
lndledningsvis blev forskellen mellem det grønne pro.lekt i2014 og det grønne prolekt
i 2016 præciseret. Hovedforskellen er, at der nu er tale om vores eget projekt frem
for HOFORS projekt, hvilket bl.a. betyder at kloakken bevares og hele stykket ikke er
grønt. lnden MT Højgaard/Aarstiderne kom på banen er der indhentet tilbud på den
grønne og sorte løsning vi selv har foreslået. Der er en række elementer som vil
være det samme i begge løsninger. Forskellen er om der etableres bump,
blomsterkummer og stegler som i dag eller om der i stedet etableres chikaner
bestående af grønne arealer. Begge løsninger koster 1,5 mio. kr. Tilbud er indhentet
fra NCC. Dette skalsammenlignes med den pris MT HøjgaardiAarstiderne kan
tilbyde og med indregning af eventuelt tilskud fra HOFOR. Forventningen er, at
sidstnævnte vil blive en grønnere løsning idet tilskuddet fra HOFOR vil være ekstra
midler til bedre nedsivning, samt at projektet muligvis kan blive billigere end de
indhentede tilbud.
Det blev enstemmigt vedtaget, at gå videre med den grønne løsning.

a.
b.

'
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Valg til bestyrelsen
Der blev gennemført valg. Alle som var på valg stillede op til genvalg.
Herefter valget er bestyrelsens sammensætning som følger:
Annette Severin (2017)
Henriette Løwe Press (2018)
Karsten Sørensen (2018)
Evy Thomsen (2018)
Kenneth Brandt (2017) EF Øresund
Jesper Nielsen (2017)
Jens Kristian Jensen (2018)
Michael Christensen (2017)
Grethe Krog (2017)

Formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsessuppleant
Revisor:
Revisor:
Revisorsuppleant:
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Eventuelt
Ditte spurgte om der var nogen, som havde lyst til at være med i klimagruppen. Hvis man har
lyst til at deltage på møderne, kan man orientere sig på hjemmesiden.

Herefter blev generalforsamlingen for Vejlauget afsluttet.

Nis Suppli

n Berhelsen

