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Referat af bestyrelsesmøde i Gefion tirsdag den 7. maj 2015. 
 

 

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

 

Afbud: Torben Houmark, Troels Kjersgaard.  

 

Sted: Søren Madsen, Strandlodsvej 106 

 

 

1) Konstituering mv.  
 

Bestyrelsen forsætter med den hidtidige opgavefordeling med Anne Marie som kasserer og John 

som vejansvarlig.  

 

I modsætning til de to foregående år forventer bestyrelsen ikke længerevarende sager som kræver 

forhøjet mødefrekvens. Søren indkalder derfor til bestyrelsesmøder efter behov eller på opfordring. 

 

2) Økonomisk status 
 

Danske Bank: 13.000 kr. – Arbejdernes Landsbank 559.000 kr. inkl. 200.000 hensat til bump. 

AL: indlånsrenten på kontoen er sat ned fra 1,15% til 0,9% (stadig i den gode ende af markedet). 

 

Genuavej 20 er nu opdelt i to skøder med separat medlemskab af Gefion. Det ”nye” medlem har 

valgt at betale sin forholdsmæssige andel af vejudgifterne hvert år. Anne Marie fremsender regning 

snarest og gjorde opmærksom på at bestyrelsen skal huske denne aftale fremover. Anne Marie har 

dokumentation for medlemmets accept af aftalen.  

 

Venter stadig på bindende svar fra Revitax/SKAT angående bekatning af udlodning. 

 

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

 

3) Godkendelse af referat af generalforsamlingen 
 

Referatet blev godkendt af bestyrelsen med en enkelt ændring omkring medlemmernes 

vedligeholdelse af hæk og grene mod vej, og blev herefter underskrevet af 

bestyrelsesmedlemmerne.  

Søren indhenter underskrift fra dirigent Jørgen Zohnesen.  

Referatet omdeles til medlemmerne sammen med indbetalingskortet for 15/16. 

 

4) Vejstatus 
 

Hjørnerne på Neapelvej/Milanovej samt Neapelvej/Genuavej er stadig i fin stand efter 

vejrenoveringen. Bestyrelsen har derfor besluttet at sætte de planlagte hjørner med chaussèsten i 

beton på pause indtil der er reelt behov for renovering. Både i erkendelse af den faktiske 

vedligeholdelsessituation på Neapelvej og Engvej, og de spørgsmål som blev rejst om dette på 

generalforsamlingen mente betyrelsen at det ville sende et godt signal til medlemmerne øst for 

Strandlodsvej. Det betyder at fortovene samt bagkant på Neapelvej/Engvej vil blive adresseret når 

der opstår et reelt vedligeholdelsesbehov. 

 

Søren sørger for at sikre afbestilling af ”hjørnearbejdet” hos Munck.  
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5) Fartbegrænsning på Strandlodsvej 
 

Ingen ny status siden generalforsamlingen. Ulla og Troels leder fortsat initiativet. Nogen tvivl i 

bestyrelsen om dette initiativ reelt ender som et Offentligt-Privat-Partnerskab når man tager 

Københavns Kommune hidtidige engagement taget i betragtning. Vi får se.  

 

6) Vejbelysning 
 

Søren havde hentet de overordnede planer for Amager Øst i Njalsgade.  

Planerne giver et godt indtryk af at være gennemarbejdet med mange forskellige belysningsformer 

og -kilder afhængigt af det lokale miljø (parcelhuskvarter, hovedtrafikåre mv.) 

 

Planerne er i PDF format og fylder i alt over 450Mb. John fik planerne med på en USB-nøgle så 

han kan dele planerne med sin nye nabo Peter Ravn-Olesen som viste særlig interesse for området 

på generalforsamlingen.  

 

Implementeringsplanerne for de enkelte bydele kan ses her: http://www.kk.dk/gadebelysning 

Amager Øst er ikke klar endnu.  

 

7) Eventuelt 

 

Domænenavnet www.gf-gefion.dk er formelt overdraget fra den gamle formand til den nye (Carsten 

til Søren). Søren har modtaget skriftlig bekræftelse fra DK-Hostmaster.  

 

Samtidig er kontaktinformation for foreningen i CVR-registeret ændret fra Carsten til Søren.  

Søren har fravalgt reklame i CVR. 

 

Svend gjorde opmærksom på at sagen om indførelse at to-timers parkeringsszone ved 

Lergravsparkens station nu er mundet ud i at politikerne på rådhuset overvejer at indføre 

obligatorisk tre-timers parkeringszone i hele Amager Øst. Dette skulle også inkludere private 

fællesveje. Carsten, Søren samt formanden for ”Rugbakken” indsendte samstemmende høringssvar 

i sagen (se evt. http://blivhoert.kk.dk/hoering/timers-parkeringszone-omkring-lergravsparken-

metrostation) hvor vi gjorde opmærksom på Grundejerfoeningernes holdning. 

Se også http://www.kk.dk/edoc-agenda/19651/e781169b-910e-4b48-8582-4c4fe62c4123/0cd5332c-

dae7-4e26-8654-6b71b9b50b37 

Det undrer mig at et gennemgående tema i høringsvarene – nemlig forskubbelsen af parkering til de 

private fællesveje vedligeholdt af Grundejerforeningerne - ikke er at finde i ovenstående referat.  

 

Anne Marie anmodede om at man i det først kommende nyhedsbrev ville henstille til medlemmerne 

at hvis der tilbydes ”ferieparkering” til familie og venner, at parkeringen foregår foran eget hus eller 

på egen grund.  

 

Nyhedsbrevet skal også indeholde endnu en opfording til medlemmerne om  at vedligeholde 

fortovet samt at sørge for at holde fortovet frit for hæk og grene  med reference til §9 og §14 i 

foreningens ”Love vedrørende vejforhold”. 
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