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Protokol - Generalforsamling 26. marts 2019 

Globe Restaurant & Vinbar, Kastruplundgade 47 

D. 26. marts 2019 kl.19 

Antal fremmødte: 21  

15 parceller tilstede og 3 parceller repræsenteret ved fuldmagt af 

grundejerforeningens 35 parceller. 

 

a) Valg af dirigent 

Malene Brandt TPV 39 blev valgt som dirigent.  

Malene konstaterede at generalforsamlingen var jf. grundejerforeningens vedtægter 

lovligt indkaldt. 

Generalforsamlingen har ikke bemyndigelse til at stemme om lovændringer, da det 

kræver at 2/3 af foreningens stemmeberettigede er repræsenteret. 

b) Bestyrelsens beretning 

Afholdt af Svend 

Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget, at indkøbe nabohjælpsskilte. 

Der er nu også købt beslag og skiltene vil snarest blive stillet op af Svend, 

Esben og Claus. 

Ved sidste generalforsamling blev der talt om biler, der om aftenen parkeres 
for enden af CTA. Bilerne blev parkeret foran private indkørsler, så beboere 

ikke kunne komme ud med egne biler. Cirkeline satte en seddel i bilernes 
forrude, hvor de blev bedt om at tage hensyn. Problemet er der nu ikke 

længere. Der bliver dog stadig kørt stærkt. 

I 2018 er der afholdt 2 bestyrelsesmøder. 

Sommerfest d. 09-06-2018. ca. 40 deltager. Leg på Kastrup Fremme og hygge i Claus 

og Merits have. Stor succes og lav brugerbetaling, der næsten dækkede alle udgifter. 

Stor ros til festudvalget. Sommerfest igen i 2019. 

Efter udvidelse af Amager Strandvej med en ekstra vejbane, er jordvolden ikke blevet 

genetableret som den var før. Svend har været i kontakt med Tårnby Kommune, der 
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sendte ham videre til Øresundsforbindelsen. Øresundsforbindelsen henviser videre til 

Københavns Lufthavn, som CTA 1C har rettet henvendelse til med samme 

problematik. Cirkeline har talt med Kåre fra Øresundsforbindelsen, som virker til at 

han er samarbejdsvillig omkring at finde en løsning. 

Claus har oprettet hjemmeside for grundejerforeningen www.nykastrup.dk. 

Oprettet facebook gruppe ’Ny Kastrup’. 

 

c) Regnskab 

Kasserer Mogens gennemgik regnskabet for 2018. 

Ingen kommentarer til regnskabet, der blev godkendt 

 

d) Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 

Budget til naboskilte bliver mindre, da beslag er indkøbt til langt lavere beløb og 

Esben kan måske donere stolper/rør. 

Budgettet blev vedtaget. 

 

e) Indkomne forslag 

 
a. Bestyrelsen anbefaler at vi melder os ud af Sammenslutningen af 

grundejerforeninger i Tårnby kommune. Der kan læses om foreningen på 

www.sgtk.dk 

Forslagsstillere: Bestyrelsen 

Svend fortalte om sammenslutningen: Forening baseret på grundejerforeninger med 

private veje. Ved brug for advokat skal det betales separat. Grundejerforeningen har 

aldrig gjort nytte af foreningen. I forbindelse med etablering af motorvej blev der 

oprettet separat forening.  

Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel. 

Afstemning ved håndsoprækning: 

Udmeldelse: 16 parceller = 32 stemmer 

Forblive medlem: 0 stemmer 

http://www.sgtk.dk/
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4 undlod at stemme 

 

b. Genetablering af vejbump på Th Philipsensvej, for at sænke hastigheden. 

Forslagsstillere: Bestyrelsen 

Der var en god snak omkring hvilke foretag der kan gøres for at få bump på TPV til at 

virke efter hensigten, hvormed hastigheden kan sænkes: 

-Bump på TPV er principielt ikke eksisterende. Dette kan gøres større 

-Der bør være et bump i starten af TPV. Evt. et der skrues ned i vejen. 

Evt. ved egenbetaling fra grundejerforening 

-Flytning af 30 km skilt på TPV. Bør flyttes længere hen mod Skøjtevej 

Kommunen har lavet en rutinemæssig fartkontrol på TPV og CTA i foråret 2018. 

Målingen blev foretaget ret tæt på Skøjtevej og viste en gennemsnitshastighed på 30 

km/t. 

Mange autotransportere bakker ned af TPV og lukker i nogle tilfælde af for bilister kan 

komme ud til skøjtevej. 

Dirigenten påpeger ændring af forslag: ændring af afstemning i forhold til formulering 

i indkaldelse. Generalforsamlingen stemmer om bestyrelsen skal tage kontakt til 

kommunen angående genetablering af tre vejbump samt et ekstra bump på THV.  

Stemmer for at bestyrelsen kontakter Tårnby Kommune mhp. at tre bump 

genetableres på kommunens regning 

Enstemmigt vedtaget 

 

Indkøb af skilte med ”legende børn” 

Forslagsstiller: Esben THV 51 

Vedtaget at der indkøbes 3 skilte der påsættes samme stolpe som nabohjælpsskilt 

 

Genetablering af jordvold for enden af CTA/Amager Strandvej efter udvidelse af 

vejbane. Beboere har gener af biltrafik samt lyssignal. Grundejerforening kan betale 

for genetablering.  

Forslagsstiller: Kristine CTA 4 
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Cirkeline fortalte hvordan situationen var og kontakt til Kåre og CTA 1C’s henvendelse 

jf. beretning. 

Forslag forkastes. Bestyrelsen vil arbejde på at få genetableret jordvold. 

Grundejerforeningen vil ikke gå økonomisk ind i det. 

 

Problemer med rotter i vores område. Fælles indsats 

Forslagsstillere: Dan og Pernille CTA 15 

CTA 15 har konstateret rotter i skraldespanden. 

CTA 1B har netop fået bekæmpet problemer med rotter 

THV 40+ 28 har taget affære når de har set nogle 

Mogens: Man er forpligtigede til at informere kommunen når der observeres rotter. 

Dette kan gøres via kommunens hjemmeside.  

Fuglefodring er en dårlig ide. 

THV er tilkoblet ny kloakledning. CTA er tilkoblet gammelt kloaksystem. 

Dan foreslår at alle kloakker gennemgås og tjekkes for spor (ekskrementer ect.). Det 

forslag blev enstemmigt vedtaget og Dan, Erik og Esben vil foretage gennemgangen. 

Dato meldes snarest til bestyrelsen, som vil sørge for at der kommer en seddel rundt 

til alle parceller. 

Generelt for indkomne forslag 

Malene: vedtægtsændring ang. at indkomne forslag skal oplyses til grundejerne inden 

generalforsamlingen bør tages med på næste generalforsamling 

 

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Nuværende: 
Formand Cirkeline Martinussen 

Næstformand – på valg for 2 år Svend Schäfer – modtager genvalg 
Kasserer – på valg for 2 år Mogens Bastiansen – genopstiller ikke 

Suppleant 1. – på valg Anne Marie Lyng-Sørensen 

Suppleant 2. – på valg Malene Brandt Nielsen  
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Revisor – på valg Claus Langtved Johansen 

Revisor – på valg Thomas Wenzen Hjorth 

Revisorsuppleant – på valg Heidi  

Cirkeline Martinussen ønsker af personlige årsager at trække sig fra 
formandsposten, men dog ikke fra bestyrelsesarbejdet. Formandsposten er på 

valg for 1 år. 

I nuværende konstellation er der to revisorer. Ifølge vedtægter er der kun krav 

om 1, hvorfor der ved årets generalforsamling kun vælges 1 revisor.  

Valg: 

Formand: Anne Marie Lyng-Sørensen - enstemmigt valgt for 1 år 

Næstformand: Svend Schäfer – enstemmigt valgt for 2 år 

Kasserer: Claus Langtved Johansen - enstemmigt valgt for 2 år 

1. suppleant: Cirkeline - enstemmigt valgt for 1 år 

2. suppleant: Malene Brandt Nielsen – enstemmigt valgt for 1 år 

Revisor: Mogens Bastiansen - enstemmigt valgt for 1 år 

Revisorsuppleant: Thomas Wenzen Hjorth - enstemmigt valgt for 1 år 

 

g) Eventuelt 

Sommerfest 

festudvalg: Mogens, Esben, Tini, Claus, Troels. Dato fastsættes snarest og meldes ud 

til grundejerne. 

 

Thomas: Grundejerforeningens formue står på en bankkonto, der administreres af 

Svend. Er det hensigtsmæssigt? Svend informerer at kontoen hedder ”Ny Kastrup” og 

derved ikke i Svends navn. Kontoen koster ikke grundejerforeningen noget at have. 

Svend kontakter banken telefonisk ved bankoverførsel. Konto ikke tilknyttet netbank. 

Mogens har undersøgt mulighed for foreningskonto med netbanksadgang, der årligt vil 

koste 300-500 kr. Med de få posteringsposter der er, er arbejdet med at administrere 

pengene OK. 
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Formand og kasserer skal give kopi af pas til Svend, der afleveres til banken sammen 

med referat.  

TPV 40 Maria: fremadrettet vil det være bedst at få en foreningskonto. Også i lyset af 

hvis vi får flere posteringer på skilte, bump ect. 

 

Kontingent 

Ingen grund så længe vi har et stort beløb på kontoen, samtidig med at det er svært 

at administrere indkrævning af mindre beløb. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

 

Referat af Anne Marie Lyng-Sørensen 


