
Referat af generalforsamling GF Øresunds Vejlaug. 

Tirsdag den 20. marts 2018  

 
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 

7. Indkomne forslag 

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

 

8. Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsens sammensætning. 

Formand    Annette Severin (2019) 

Kasserer (på valg)  Henriette Løwe Press (2017) 

Bestyrelsesmedlem (på valg)  Karsten Sørensen (2017) 

Bestyrelsesmedlem   Evy Thomsen (2018) 

Bestyrelsessuppleant: (På valg)   Rikke Solvig (2018) 

Bestyrelsessuppleant: (på valg)   Jesper Nielsen (2018) 

Revisor: (på valg)  Jens Kristian Jensen (2018) 

Revisor   Michael Christensen (2019) 

Revisorsuppleant: (På valg)  Grethe Krog (2018) 

 

9. Eventuelt 

 

Referat 

1 Valg af dirigent og referent 

 Jesper Nielsen blev valgt som dirigent og Kirsten Berthelsen som referent. Jesper indledte med at 

konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. På generalforsamlingen deltog repræsentanter 

fra 25 parceller ud af 38 mulige.  

  

2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamlinger 

 Godkendt uden bmk. 

  

3 Bestyrelsens beretning 

 2017 har været et travlt år, hvor belægningen endelig blev skiftet. Der er stadig en række mangler – 

der er modtaget en mangelliste fra entreprenøren og manglerne vil blive udbedret, så snart det er 

muligt – kræver varmere vejr. Kommunen har givet nogle påbud til MT Højgård, som indgår i 

mangellisten. 

Vi fik træerne senere end forventet, fordi ansøgningen om partnerskabstræer var udløbet. Derfor 

kom træerne først i starten af dette år.  

Der er overvejet forskellige tiltag i forhold til hastighedsnedsættelse. Der er indhentet et bud på  

vejbump som helt sikkert kan godkendes af Københavns Kommune– de koster 36.000 kr. pr stk. med 

de tilbud der er modtaget. Der skal indhentes yderligere tilbud og ønskes gerne hjælp til det. 

Herefter vil etableringen skulle godkendes af generalforsamlingen. Kommunen har udpeget de 

steder på vejene, hvor det vil være muligt at etablere bump. Vejlauget har i år centralt indkøbt 

granulat til spredning i stedet for salt – der er udleveret en spand til alle husstande. Det er ikke 

muligt at fordele spandene efter løbende meter, men det betyder, at de store grunde har fået 

forholdsvist mindre granulat. Hvis det havde været indkøbt via grundejerforeningen ville dette 

problem ikke være opstået. Vejlauget vil af samme grund ikke indkøbe mere granulat.  

 

 






