
 

 

 

G/F Gefion  

Referat af Generalforsamling 2017 
 

Sundbyøster, 12. juni  2017 
 

 

Hermed følger referatet af G/F Gefions ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 3. maj kl. 

19:00 i Sundkirkens menighedssal på Lodivej. 

 

Fremmøde: 16 medlemmer var til stede. Et medlem var repræsenteret med fuldmagt.  

 

Referent: Søren Madsen 

 

Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Peter Ravn-Olesen, Milanovej 41. Peter blev enstemmigt valgt. Dirigenten 

konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, med den undtagelse at 

bestyrelsen havde anmodet om at rykke generalforsamlingen til 3. maj. I henhold til vedtægterne 

skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned. Bestyrelsen havde ikke modtaget 

nogen indsigelser fra medlemmerne forud for generalforsamlingen. Dirigenten spurgte de 

fremmødte endnu engang om der var indsigelser mht. generalforsamlingens lovlighed. Det var der 

ikke, og generalforsamlingen kunne fortsætte.    

Dirigenten gik herefter direkte til dagsordenens punkt 2).  

 

Formandens beretning 

 

Formandens beretningen var blevet omdelt til alle foreningens medlemmer sammen med 

indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden og bestyrelsen gennemgik derfor kun beretningen 

i korte træk. 

Der var enkelte spørgsmål til Engvejs beskaffenhed. Engvej er stadig vores mest slidte vej som 

kræver udbedring af slaghuller nu og da. Der er dog ingen planer om nogen større 

vedligholdelsesarbejder før klimatilpasningsprojektet er i gang. 

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Foreningens økonomi 

 

Kasserer, Anne Marie Sandgaard fremlagde hhv.  regnskab for 2016 samt budget for 2017.  

 

Budgettet for 2017 indeholdt diverse vejarbejde inkl. genopretning af fortovene på Neapelvej øst for 

Strandlodsvej(endnu engang) mv. 

 

Budgettet indeholdt også bestyrelsens forslag om at vejbidragsyderne fortsat skal indbetale 500,- kr. 

om året til generel vejvedligeholdelse.   



 

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

 

Kontingentet for 2017 er således 200,- kr. for almindelige medlemmer,  samt 700,- kr. for 

vejbidragsydere. 

  

Indkomne forslag 

 

Der var ingen forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen. 

 

Klimatilpasningsprojekt på Engvej 

 

Bestyrelsen fremlagde status på projektet svarende til informationen i den rundsendte beretning.  

Vi forventer at alle fem deltagende foreninger godkender projektet i sin nye form. 

Bestyrelsen holder naturligvis medlemmerne orienteret om sagen efterhånden som arbejdet, 

forhåbentligt, skrider fremad.  

I forbindelse med projektet vil de fem foreninger have nogen udgift til at etablere nyt slidlag (asfalt) 

hvor HOFORs projekt ikke dækker, men en del mindre end hvis vi selv skulle have renoveret vejen.  

Der var en opfordring fra generalforsamlingen om at bestyrelsen tilsikrer den bedste pris på det 

arbejde der skal udføres når vi kommer dertil.   

 

Hastighedsforanstaltninger på Strandlodsvej 

 

Ulla Søe og Troels Kjersgaard gjorde rede for status på initiativet. Det er ikke den store svariver de 

er blevet mødt med i København Kommune i løbet af året. Initiativet har fra KKs side nærmest stået 

stille siden sidste generalforsamling.  

 

Ulla og Troels kunne dog på mødet fremføre den allerseneste udvikling nemlig at KK på dagen (3. 

maj 2017) havde bekræftet skriftligt, at der vil blive etableret bløde bump på Strandlodsvej mellem 

Øresundsvej og Sorrentovej.  

Placering er på nuværende tidpunkt sendt til godkendelse hos Københavns Politi. KK meddeler 

også at finansieringen af de bløde bump er indeholdt i dette års driftsbudget. Vi har derfor en 

forventning om at de hastighedsdæmpende foranstaltninger er etableret inden udgangen af 2017. Vi 

får se ...  

 

Stor applaus til Ulla og Troels for deres ihærdighed!  

 

Valg til bestyrelsen 

 

Bestyrelsesmedlemmerne på valg samt formanden 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 

 

-  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden kl. ca. 20:10  

 

Mange tak til Peter Ravn-Olesen for varetagelse af dirigentembedet. 

 

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

 

 

 

 

 

Dirigentens underskrift: 

 

 

Peter Ravn-Olesen: ______________________________________ 

 

 

Bestyrelsesmedlemmernes underskrift 

 

 

Søren Madsen, Formand: _________________________________ 

 

    

Anne Marie Sandgaard: __________________________________    

 

 

Svend Feld: ____________________________________________ 

 

 

Henning Nørgaard: ______________________________________ 

 

 

John Grøndahl: _________________________________________ 

 

  


