
 

 

 

G/F Gefion  

Referat af Generalforsamling 2016 
 

Sundbyøster, 6. juni  2016 
 

 

 

 

Hermed følger referatet af G/F Gefions ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 20. april kl. 

19:00 i Sundkirkens menighedssal på Lodivej. 

 

Fremmøde: 36 medlemmer var til stede, fire medlemmer var repræsenteret med fuldmagt, og tre 

medlemmer havde afgivet brevstemme om bestyrelsens klimatilpasningsforslag.  

 

Referent: Søren Madsen 

 

Valg af dirigent 

 

Foreningens tidligere formand Henrik Rasmussen, Genuavej 21, blev valgt som dirigent. 

Henrik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, samt at generalforsamlingen var 

beslutningsdygtig. 

 

Formandens beretning 

 

Da beretningen var blevet omdelt til alle foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen, gennemgik formanden, Søren Madsen, kun beretningen i korte træk. 

Der var kun et enkelt spørgsmål til beretningen hvor formanden uddybede bestyrelsens beslutning 

om ikke at gennemføre det tidligere planlagte arbejde på hjørnerne i krydset Milanovej/Neapelvej, 

som allerede er sat i chaussesten, af den simple årsag at det er bestyrelsens opfattelse at de 

nuværende hjørner er stabile nok.  

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Foreningens økonomi 

 

Kasserer, Anne Marie Sandgaard fremlagde hhv.  regnskab for 2015 samt budget for 2016.  

 

Der var et spørgsmål til regskabet hvor Anne Marie gjorde rede for, hvordan antallet af 

vejbidragsbetalende medlemmer var opgjort i hhv. 2014 og 2015. 

 

Der blev også stillet spørgsmål til udgiften til slaghuludbedringen på Engvej da kvaliteten af 

udbedringen opfattedes som noget tvivlsom. John Grøndahl redegjorde for udbedringen og lovede 

at fylde hullerne med passende mængder asfalt fremover.   

 



Budgettet for 2016 indeholdt diverse vejarbejde inkl. genopretning af fortovene på Neapelvej øst for 

Strandlodsvej, samt reparation af sættesprækker på Neapelvej vest for Strandlodsvej mv. 

 

Budgettet indeholdt også bestyrelsens forslag om at vejbidragsyderne igen skal begynde at indbetale 

til vejvedligeholdelsen med 500,- kr. om året. 

 

Regnskab og budget blev hhv. godkendt og vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Kontingentet for 2016 er således 200,- kr. for almindelige medlemmer,  samt 700,- kr. for 

vejbidragsydere. 

  

Indkomne forslag 

 

Der var ingen forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsens forslag om klimatilpasningsprojekt på Engvej 

 

Bestyrelsen fremlagde historien bag projektet fra deltagelsen i det første klimatilpasningsmøde til 

indgåelse af forhåndsaftalen med MT Højgaard.  

Fremlæggelsen blev udført med baggrund i den præsentation der er lagt på foreningens hjemmeside. 

Det var en engageret generalforsamling der stillede mange spørgsmål om eksempelvis   

- hvordan projektet passede sammen med de andre tiltag?: vi er en brik i en størrre klimaplan 

for København 

- risiko ved finansiering: Den er lav da HOFOR skal gå konkurs før det har indflydelse på 

foreningens gældshæftelse   

- definition af klimabegreber (hvad er en skybrudsvej?): En skybrudsvej er en ”vandets 

motorvej” til afledning af regnvand 

- Skal vi nødvendigvis benytte Arbejdernes Landsbank til finansiering?: Der er ingen krav til 

hvilket finansieringsinstitut der står bag projektet, og bestyrelsen henter naturligvis et 

alternativt tilbud inden indgåelse af eventuel aftale 

etc. 

 

Bestyrelsen besvarede spørgsmålene med baggrund i de dokumenter der kan findes på foreningens 

hjemmeside.  

Bestyrelsen lagde i sin fremlæggelse vægt på at  

- Det er en helt unik aftale om 100% finansiering af projektet 

- Vi får indflydelse på klimatilpasningsløsningen på en vej der allerede er udpeget til 

skybrudsvej 

- Projektet inkluderer både finansieret vejrenovering samt vedligeholdelse 

- Det er et fælles projekt med de tilstødende foreninger 

- Der er lav risiko 

 

Efter en god debat gik generalforsamlingen herefter til afstemning hvor den foreslåede 

bemyndigelse blev vedtaget med samtlige stemmer for på nær een som undlod at stemme.    

  

Bestyrelsen holder naturligvis foreningens medlemmer orienteret om projektdetaljerne efterhånden 

som det skrider fremad. At projektet bliver en realitet forudsætter dog stadig, at det bliver godkendt 



af Forsyningssekretariatet i oktober/november 2016. Først herefter bliver der indgået endelige 

aftaler med hhv. entreprenør og bank. 

 

 

Hastighedsforanstaltninger på Strandlodsvej 

 

Troels Kjersgaard gjorde rede for status på initiativet. Det har været en uendelig langsommelig  

process hvor vi dels har ventet på godkendelse af et nyt cirkulære, dels oplevet personaleudskiftning 

hos Københavns Kommune, og endelig ventet på entydige og bindende svar fra Københavns 

Kommune i sagen. 

Men ... vi har langt om længe fået bekræftet, at den sydlige del af Strandlodsvej vil blive defineret 

som vej med anbefalet hastighed på 40 km/t, samt at vejen bliver etableret med asfaltbunp svarende 

til de bump der er etableret i den nordlige del af Strandlodsvej. 

 

Troels kunne samtidig meddele at de midlertidige ”hårde” plastbump vil blive etableret midlertidigt 

i den sydlige del af Strandlodsvej når de bliver fjernet i den nordlige del. 

 

Der bliver ikke tale om medfinansiering, så de hensatte midler bliver derfor udbetalt snarest.   

 

Generalforsamlingen var meget tilfreds med resultatet af initiativet, som kommer til at betyde 

roligere trafik og forbedret sikkerhed for alle. Stor applaus.  

 

Valg til bestyrelsen 

 

Bestyrelsesmedlemmerne på valg samt revisor blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater,  og 

bestyrelsen er herefter konstitueret således: 

  

 Formand Søren Madsen, Strandlodsvej 106 

 Bestyrelsesmedlemmer: 

i. John Grøndahl, Milanovej 39 (Vejansvarlig) 

ii. Henning Nørgaard, Milanovej 30 

iii. Anne Marie Sandgaard, Strandlodsvej 123 (Kasserer) 

iv. Svend Feld, Engvej 44 

 Bestyrelsessuppleanter: 

i. Torben Houmark, Genuavej 19 

ii. Troels Kjersgaard, Strandlodsvej 116  

 Revisor Helle Truelsen, Neapelvej 9 

 

Eventuelt 

 

Der blev gjort opmærksom på det årlige loppemarked på Neapelvej den 28. maj. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



 

Dirigentens underskrift: 

 

 

Henrik Rasmussen: ______________________________________ 

 

 

Bestyrelsesmedlemmernes underskrift 

 

 

Søren Madsen, Formand: _________________________________ 

 

    

Anne Marie Sandgaard: __________________________________    

 

 

Svend Feld: ____________________________________________ 

 

 

Henning Nørgaard: ______________________________________ 

 

 

John Grøndahl: _________________________________________ 

 

  


