
 

Protokol – Generalforsamling Ny Kastrup 20. marts 2018 
 
 
Airpub 20. marts 2018, start kl.19.06, slut Kl.20.22.  
 
Antal fremmødte: 27, hvor af en er familie til en beboer i grundejerforeningen.  
21 parceller var repræsenteret + fuldmagt. 

 

a) Valg af dirigent 

 
Malene fra T.H nr.39 blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konterede at generalforsamlingen 
er lovligt indvarslet.  

 
b) Bestyrelsens beretning 

 

Formand Svend berettede om, hvad der er 
sket i årene forud for generalforsamlingen. Her 
i blandt er der skrevet to høringssvar til 
kommunen, arbejde i forbindelse med 
Øresundsbroens bebyggelse og opføring af 
volden langs matriklerne på Crilles Tønnesens 
Alle. 
 
For nylig er der indkøbt tre nabohjælp-skilte, 
der snart skal sættes på tre matrikler ved 
indgang og indkørsel til grundejerforeningen.  
 
Beretningen kom ind på, hvem der de to 
mænd, der har lagt navn til vores veje. 
Crilles Tønnesen, som oprindeligt boede på 
Brede gård. T.H Philipsen kom til Amager på 
vej hjem fra Petersborg. 
 
Formanden takkede of dirigenten 
konstaterede, at beretningen var slut. 

c) Regnskab 
 

Svend forklarede, at der ikke var nogen 
kasserer, hvorfor regnskabet var ret kort og 
kun vedrører regnskabet 2017. 
 
Svend forklarede, at der pt. Ikke er udgifter 
forbundet med kontoen, men at vi ikke 
længere får renter af det indestående. 
 
I den forbindelse forklarede Svend, at udgiften 
til sammenslutningen af Grundejerforeninger 
på Amager er betalt for 2018, men at det er 
relevant at overveje, hvad vi opnår ved 
medlemskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
d)  Budget for det kommende år, 

herunder fastsættelse af 
kontingent 

Ifm. med det forelagte budget, kommenterede 
Svend på kontingentopkrævningen. 
I budgettet, der var sendt ud med indkaldelsen 
til generalforsamlingen var der lagt op til en 
kontingentopkrævning fra hver parcel på 



100kr. i 2018. Svend foreslog imidlertid at det 
blev drøftet, om det evt. først skulle ske fra 
2019. 
 
Det blev drøftet om, der var behov for et 
kontingent, da der pt stort set ikke er faste 
udgifter forbundet til foreningens arbejde. 
 
Dirigenten pointerede, at der i budgettet var 
fremsat forslag et kontingent. 
 
Efter en drøftelse blev der stemt om det 
fremlagte budget og et budget, hvor 
kontingentet var fastsat til 0 kr.  
 
 
Afstemningen foregik med håndsoprækningen: 
0 stemte for budgettet ed 
kontingentopkrævningen 
 
Forslaget hvor kontingentopkrævning er 0 kr. 
blev enstemmigt vedtaget.  
Tre undlod at stemme.  
 

 
 

e)  Indkomne forslag 
 
Nedsættelse af festudvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprettelse af hjemmeside for Ny 
Kastrup 

 
 
 
 
 
 
 

Der var indkommet fire forslag: 
 
 
”Formålet er at skabe et godt socialt miljø og 
derfor forslår vi, at vi nedsætter et festudvalg, 
som undersøger mulighederne for at afholde 
en sommerfest. Sommerfesten skal finansieres 
via brugerbetaling.” 
 
Forslagsstillere: Claus (T.H nr. 32), Anne Marie 
(C.T nr. 17) og Cirkeline (C.T nr. 5). 
 
Forslaget blev mundtligt motiveret og derefter 
sendt til afstemning. Det blev vedtaget.  
To undlod at stemme.  
 
Festudvalget blev nedsat af Claus, Tinni, 
Cirkeline og der er plads til flere. 
 
”Oprettelse af hjemmeside for Ny kastrup 
Vi foreslår, at vi opretter en hjemmeside 
sådan, at vores vedtægter, referater, regnskab 
og kontaktoplysninger bliver elektroniske. Det 
koster 99 kr. pr. år for et domæne, der er 
navnet på hjemmesiden.” 
 
Forslagsstillere: Claus (T.H nr. 32), Anne Marie 
(C.T nr. 17) og Cirkeline (C.T nr. 5). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskudsgaranti i relation til en 
sommerfest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gældende regler og krav til 
foreningens finansielle 
forpligtelser  
 

 

 
 
 
 

 
Forslaget blev mundtligt motiveret og det blev 
drøftet, at en hjemmeside også kunne 
anvendes ift. At tage gebyr for materiale til 
ejendomsmæglere ifm. salg af ejendomme. 
 
Forslaget blev vedtaget, en undlod at stemme. 
 
 
”I relation til at forsøge os med et socialt 
arrangement fx som en sommerfest forslår vi, 
at vi som i andre grundejerforeninger, 
accepterer en underskudsgaranti på 3.000 kr. 
til et socialt formål for parcellerne i Ny Kastrup. 
 
Forslagsstillere: Claus (T.H nr. 32), Anne Marie 
(C.T nr. 17) og Cirkeline (C.T nr. 5). 
 
Forslaget om en underskudsgaranti i relation til 
en sommerfest blev drøftet. Efter drøftelsen 
blev forslaget vedtaget. 
 
Forslaget er vedtaget. Tre stemte imod.   
 
”At bestyrelsen undersøger gældende regler 
og krav til foreningers finansielle forpligtelser 
og registrering af foreningen.” 
 
Forslagsstillere: Cirkeline (C.T nr.5). 
 
Forslag blev mundtligt motiveret og derefter 
sendt til afstemning. Det blev enstemmigt 
vedtaget. 
   
 
 

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter 

Formand: Svend Schäfer – 
modtager genvalg 
 
 
 
Næstformand: Søren Sabat – 
genopstiller ikke 
 
 
 
 

Svend oplyste, at han ønskede genvalg, men 
ikke som formand.  
Han oplyste, at han anbefalede Cirkeline som 
formand. Cirkeline meldte sit kandidatur. 
 
 
Cirkeline blev enstemmigt valgt som formand 
for to år. 
 
Svend stillede op som næstformand,  
Morgens (T.H 47) stillede også op til posten. 
 
Afstemning: 19 stemte for Svend. 9 stemmer 
for Mogens.  
 



 
 
Kasserer – ledig 
 
 
  
1. suppleant – ledig 
2. suppleant – ledig  

 

 Svend blev valgt som næstformand for et år. 
 
Kasserer – Mogens meldte sit kandidatur til 
posten og blev enstemmigt valg. 
 

1. suppleant – Malene stillede op,  
Anne Marie stillede op. 
Anne Marie fik 11 stemmer. 
Malene fik 16 stemmer og blev valgt 
som 1. suppleant. 
 

2. suppleant – Anne Marie stillede op og 
blev enstemmigt valgt. 

 
 
  

  

g) Valg af revisorer og suppleanter 
Revisor – ledig 
 
Revisor – ledig 
 
Revisorsuppleant – ledig 

 

 
 
Revisor – Claus stillede op, og blev 
enstemmigt valgt.  
 
Thomas (T.H 49) stillede op og blev 
enstemmig valgt. 
 
Hedi (T.H 51) stillede op og blev enstemmigt 
valgt.  
 

h) Eventuelt  

 

Malene oplyste om fibernet – GF Ved 
Lufthavnen havde tidligere sendt info om, at de 
er ved at være færdige med indskydninger. 
Der mangler et par i blandt beboere i Ny 
Kastrup. 
I ugerne omkring påske fortages en 
gennemgang af fortove. Og der er yderligere 
tre parceller fra GF Skøtjevænget, der er gået 
med i projektet. 
 
Cirkeline fortalte om nabohjælp og lovede, at 
hjælpe med at besvare sp. i relation til 
ordningen. 
 
Tini (C. T nr. 17) kommenterede at det generelt 
hjalp os til at få hilst på hinanden.  
 
Claus oplyste, at han allerede havde oprettet 
en hjemmeside: NyKastrup.dk og bad os om at 
kigge på den. 
 
Lene C. T nr. 1B ønskede at vide, om andre 
var generede af lufthavnsmedarbejdere, der 
parkerer på CT. 
 



Parkering og hastighed blev drøftede, og 
Svend lovede, at han ville tage fat i 
parkeringsvagten.  
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.  

 


