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Referat af bestyrelsesmøde i Gefion tirsdag den 20. oktober 2015. 
 

 

Til stede: Anne Marie Sandgaard, Svend Feld, John Grøndahl, Henning Nørgaard, Torben 

Houmark, Søren Madsen 

 

Afbud: Troels Kjersgaard.  

 

Sted: Søren Madsen, Strandlodsvej 106 

 

 

 

1) Økonomisk status 
 

Danske Bank: kr. 24.000 kr 

Arbejdernes Landsbank: kr. 569.066,39 

 

Heraf vedr. hensættelse til bump på Strandlodsvej: Kr. 200.000,00  (17 grundejere) 

Kr.     4.000,00   1 grundejer fra anden vej 

Kr.     5.612,30   Rente 31.12.14 

 

Kr. 209.612,30 I ALT 

 

Der er stadig to restancer – skyldes muligvis begge udlandsophold.  

 

Anne Marie har ikke modtaget afregning fra Morten for fastelavnsarrangement (Torben rykker). 

 

2) Beskatning af udlodning (salget af nyttehaverne) 

 

Vi venter stadig på bindende svar fra SKAT angående beskatning af udlodning. Søren har haft en 

samtale med Martin Jensen, REVITAX (MJ) hvoraf det fremgik at MJ havde ”misforstået” den 

skriftlige anmodning fra Gefion om at foranledige et bindende fra SKAT. MJ udbad sig herefter en 

repræsentativ liste af udlodningsmodtagere for at kunne fremsætte anmodningen på deres vegne 

(krav). I mellemtiden er Søren også blevet kontaktet af SKAT ved Carsten Jacobsen som også 

afventede det bindende svar i forbindelse med en anden (privat)sag i foreningen.  

Vi diskuterede på mødet om vi skulle afbryde samarbejdet med MJ men blev enige om at det ikke 

er opportunt da MJ kender historikken bag sagen. Ved fremtidige spørgsmål vil bestyrelsen 

overveje at vælge en anden skatterådgiver. Søren følger op med MJ og rykker for svar. 

 

3) Vores veje 
 

Søren har talt med Munck som anerkender at de stadig mangler at lægge OB lag flere steder i 

foreningen. Munck afventer ligeledes at Københavns Kommune indkalder til 1-års gennemgangen 

efter nedlæggelse af strømkabler.  

 

Slaghullerne på Engvej er stadig ikke udbedret. Søren rykker entreprenøren (Lytheking) 

 

John gjorde opmærksom på at den årlige rensning af vejbrøndene finder sted i uge 45. Søren 

inkluderer oplysningen i det næste nyhedsbrev.  
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Mht. Gadebelysningen er udskiftningen nu kommet til Amager Øst. Vi har modtaget information 

fra Københavns Kommune om at entreprenøren vil indkalde til vejgennemgang i området, og at vi i 

den forbindelse kan få adgang til opsætningsplanen. Vi afventer. 

  

4) Fartbegrænsning på Strandlodsvej 
 

Ulla og Troels afventer klare svar og presser stadig på for at komme igennem hos Københavns 

Kommune. De seneste svar er dog relativt klare og peger på at  

 Der skal såkaldt tilfælde af personpåkørsel til for at der er baggrund for at etablere 

fartdæmpende chikane  

 Københavns Kommune stiller sig positivt overfor at sænke fartgrænsen til 40 km/t på 

Strandlodsvej 

 

5) Klimatilpasningsmødet med HOFOR 
 

Svend, Henning og Søren deltog i mødet med HOFOR og København Kommune.  

På mødet fik vi oplyst at hvis man i foreningen havde et klimatilpasningsprojekt på bedding så 

kunne man få det finansieret 100%. Problemet var at projektet skulle være indsendt inden 31/10 

2015.  Vi var enige om at det ikke ville være muligt for bestyrelsen at opfinde et 

klimatilpasningsprojekt i foreningen med den korte tidfrist.  

Vi kunne dog se på HOFOR/KKs klimakort over Amager at Engvej var udpeget som skybrudsvej 

med et tilhørende projektnavn AM8A.Det har dog ikke været muligt at indhente yderligere 

oplysninger om dette projekt. 

 

6) Efterårets Nyhedsbrev 

 

Søren udsender nyhedsbrev til foreningens medlemmer før uge 45 med generelle opdateringer. 

 

7) Vores hjemmeside 

 

Vi har betalt for hosting hos UnoEuro frem til oktober 2016 (DKK 149,-), og har ligeledes betalt til 

DK-HOSTMASTER for domænenavnet www.gf-gefion.dk (DKK 45,-) 

  

I det kommende nyhedsbrev vil vi opfordre et web-kyndigt medlem til at få vores hjemmeside 

opdateret til et mere tidssvarende format.   

 

8) Eventuelt 

 

Bestyrelsens julemøde finder sted den 2. december 2015, kl. 19:00 hos Henning 

 


