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Bestyrelsesmøde i G/F Gefion onsdag den 7. juli 2021

Til stede: John Grøndahl, Svend Feld, Torben Houmark Jensen, Søren Madsen
Fraværende: Henning Nørgaard, Troels Kjersgaard

Sted: Søren Madsen, Strandlodsvej 106

Referent: Søren Madsen

1) Økonomi

Det samlede indestående er på 347K fordelt med 46K på fælleskonto, og 301K på
vejvedligeholdelseskontoen.
Svend havde en mindre uoverensstemmelse i regnskabet (2.600,-) som dog med stor sikkerhed
skyldes en formularudfordring, da bilagsregnskabet passede.

Der er, i sagens natur, ikke nogen større forventede udgifter til foreningens drift, og der har pga.
pandemien heller ikke været nogen udgfter til sociale aktiviteter eksempelvis loppemarkeder eller
fastelavn.

2) Vores veje

Engvej trænger til lapning igen.
Derudover er to fliser ud for Engvej 42 synes undermineret og skal udbedres.
Vi engagerer entreprenør Michael Juul Larsen til at udføre opgaven.

Søren tilskriver HOFOR (igen) om tidsplanen for klimavejprojektet på Engvej. Projektet var
oprindelig programsat til at starte i 2021 men vi har intet hørt fra HOFOR.

John Grøndahl arbejder videre med de tre medlemmer som har ønsket fuldt optrukne gule
fortovskanter. Der skal udarbejdes målfaste tegninger før en ansøgning kan indsendes til
Københavns Kommune.

3) Generalforsamling

Bestyrelsen sigtede initielt på at få afviklet generalforsamlingen i første uge af august.
Ved efterfølgende korrespondance bestyrelsen imellem blev generalforsamlingen imidlertid rykket
til slutningen af september.

Søren udarbejder udkast til dagsorden samt beretning.
Søren kontakter desuden kirkekontoret for at finde en ledig dato i menighedslokalet på Lodivej.

Som skriftligt meddelt bestyrelsen tidligt i 2020 træder Søren ud af bestyrelsen til næste
generalforsamling. De øvrige medlemmer er villige til genvalg og parate til at drive foreningen
videre med en ny formand om bord.
Søren tilkendegav desuden at han er villig til at vedligeholde foreningens websider.

Der er kommet et medlemsforslag siden sidste generalforsamling fra Jes Andersen, som foreslår
kontingentfrihed samt midlertidigt stop for indbetaling til vejvedligeholdelse.
Dette forslag vil indgå i indkaldelsen.
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4) Eventuelt

Intet.


