
Referat af generalforsamling GF Øresunds Veilaug.
Onsdag den 29. marts 2017

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 forellår en nedsættelse på 20 o/o - 2OO kr. pr. løbende mdter
7. lndkomne forslag t

a. Honorar til bestyrelsen fastholdes på 500 kr. til formand og kasserer.

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

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 21 parceller ud af 38 mulige.

2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamlinger
Referaterne fra den sidste ordinære og de to ekstraordinære generalforsamlinger blev
godkendt uden bemærkninger

3 Bestyrelsens beretning
Annette Severin aflagde på Vejlaugets vegne beretning. Der har netop været gennemgang af
vejprojektet, som går i gang på Kongedybs Alle 20 på mandag. Projektet er opdelt i fire
etaper. Det sidste papirarbejde er ved at være afsluttet, herunder skal der udarbejdes et
budget. Budgettet ser robust ud.
Der er gennemgang af alle vejtræer fredag i denne uge. Hvis der er nogen der ved der er
problemer med træerne skal det meldes ind til Annette senest fredag formiddag. Vi får 27 nye
træer - 10-12 skal plantes på nye positioner og de resterende kan fordeles som erstatning
for gamle træer. De nye træel er 3-4 meter høje men tyndere end de nuværende. Gartneren
har påpeget, at det af hensyn til symetrien kan være en god ide at plante 2-3 nye træer ved
siden af hinanden.

Beretningen blev godkendt.

4 Orientering fra klimagruppen
Ditte og Ellen fortalte kort om status. Gladsaxe kommune har spurgt om de må komme og se
vores vej d. 24. august med en gruppe politikere og borgere. Karl arrangerer, alle er
velkomne til at være med.
Det overvejes at få lavet en film som følger vejprojektet. Ditte bad om mulige kandidater til at
optage en film. Nis vil spørge hans svoger. Karl vil skaffe midler til at lave filmen.



Klimagruppen fik applaus for indsatsen - alle glæder sig til den nye vej!

Godkendelse af regnskab
Henriette gennemgik årets regnskab. Alle har indbetalt bidrag i 2016. Der har ikke været
mange faste udgifter. Formuen er ca. 1 mio. kr.
Regnskabet blev godkendt. 

l

Fastsættelse af medlemsbid rag.
Bestyrelsen har foreslået en nedsættelse på 20 pct. svarende til 200 kr. pr. løbende meter.
I 2016 betalte vi samme bidrag som i 2015. Opsparingen svarer nu til de forventede udgifter,
men der er brug for en buffer, hvilket vil svare til årets bidrag. Det fr:emadrettede bidrag skal
fastsættes, når budgettet for vedligeholdelse af den nye vej er kendt. Forslaget blev vedtaget.

lndkomne forslag
a. Honorar til formand og kasseren på 500 kr. Forslaget blev vedtaget.

Grethe (Ko11) foreslog, at der bør være et bidrag til alle medlemmer af bestyrelsen. Dette
kan ikke besluttes på årets generalforsamling men vil blive overvejet.
Forslaget blev herefter vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Der blev gennemført valg. Alle som var på valg stillede op til genvalg bortset fra suppleanten
fra EF Øresund. Nis spurgte om der var kandidater til den ledige plads som suppleant. Rikke
Solvig fra Pr 4 stillede op og blev valgt.

Herefter valget er bestyrelsens sammensætning som følger:
Formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmed lem:
B estyrel sessu p pl ea nt:
B estyrel sessu p pl ea nt:
Revisor:
Revisor:
Revisorsu ppleant:

Eventuelt

Herefter blev generalforsamlingen for Vejlauget afsluttet.

Annette Severin (2019)
Henriette Løwe Press (201 B)

Karsten Sørensen (201 B)

Evy Thomsen (2019)
Rikke Solvig (201 B)

Jesper Nielsen (2018)
Jens Kristran Jensen (201 B)

Michael Christensen (201 9)
Grethe Krog (201 B)
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