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Protokol - Generalforsamling 

04. marts 2020 kl. 19.00

Skottegårdsskolen lokale 48, Saltværksvej 63, 2770 Kastrup

Inden generalforsamlingen afholdes fællesspisning for grundejerforeningens 
medlemmer fra 17.30 – 18.30. Derefter oplæg fra Lufthavnen A/S med emnerne 
Lufthavnsudvidelse, støj og partikeludledning kl. 18.30-19.00.

Notater fra oplæg ved KbH. Lufthavn
Lugt af diesel fra kloakken. Kan skyldes at spildevand fra Lufthavnen udledes under 
TPV. Ved observation af lugt kan Miljøvagten kontaktes. 

Der arbejdes på udvikling af elfly. Som et step på vejen kan være electrofuel. 

80 dB er maksimal krav for flystøj om natten.

Lufthavnen arbejder mod at blive emissionsfri, hvilket vil sige at køretøjer på jorden 
(ca. 2000 stk.) skal være eldrevet. 

Generalforsamling

Antal fremmødte: 21

16 parceller tilstede og 3 parceller repræsenteret ved fuldmagt af 
grundejerforeningens 35 parceller.

Referent: Anne Marie Lyng-Sørensen 

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.
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b) Bestyrelsens beretning

Afholdt af formand Anne Marie

Antal møder afholdt i 2019: 4.

Ændringer i bestyrelsen: Mogens Bastiansen, foreningens revisor er flyttet.

3 nabohjælpskilte er sat op.

Foreningen er udmeldt af sammenslutningen af grundejerforeningerne i Tårnby 
Kommune.

Rottehold bestående af Erik, Dan og Esben, som var rundt hos alle. Der blev 
observeret rotteekskrementer i de fleste kloakker.

På sidste generalforsamling talte vi, på baggrund af bilers høje hastighed på vores 
veje om, at bestyrelsen skulle kontakte kommunen angående:

a) Genetablering af bump på TPV samt CTA.
b) Etablering af nyt bump på TPV før nr. 42

Det er sat på kommunens prioriteringsliste til 2020. Bestyrelsen gjorde ligeledes 
kommunen opmærksom på manglende vejtræ ud for CTA 7. Dette plantes forår 2020.

Parkerende natarbejdere fra Sodexo. Kontaktet firma angående fart og 
hensigtsmæssig parkering.

Legende børn skilte er ikke blevet indkøbt, da det på Tårnby Kommunes hjemmeside 
står, at denne type skilte, ikke er tilladt på offentlig vej. 

Genetablering af jordvold for enden af CTA. Svend har deltaget i møde med 
Lufthavnen, Kommunen, Bitten fra 1D. Der lægges ikke mere jord på volden. 
Lufthavnen har plantet 10 meter hækplante.

Fældning af træer på motorvejsvold. Kontakt til berørte beboere samt Sund og Bælt. 

Byggeri af hotel ved siden af Clarion, der på et bestemt tidspunkt i sensommer 
forårsagede genskær. Kontakt til bygherre.

Svend har deltaget i 2 møder med ’Din Betjent’. Det er udledt mails fra bestyrelsen 
angående: 

a) Køretøjers fart på Skøjtevej. Motorcykelbetjent en formiddag og en 
eftermiddag i efterår 2019. Ingen sager.

b) Lastbiler på Skøjtevej
c) Cyklister på Amager Strandvej/Skøjtevej. Farligt kryds.
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Kbh. Politi har kontaktet Tårnby Kommune angående lastbiler samt parkerende 
lastbiler.

Nabomøder arrangeret af Kbh. Lufthavn, hvilket har foranlediget at Kathrine fra 
lufthavnens kommunikationsafd. deltog i seneste bestyrelsesmøde samt oplægget før 
generalforsamlingen. 
Kendskab til WebTrack, Miljømåler – cph uden udvidelse. 

Arrangementer afholdt: fastelavn, sommerfest, halloween spisning.

Bestyrelsen har udarbejdet en flyer tiltænkt nye beboere, med relevant info om 
området samt kommunikationsveje.

Beretningen udledte en længere snak omkring rådgivningshjælp til beboere, der 
berøres af forhold i grundejerforeningen, der kræver professionel rådgivning. Det er 
op til bestyrelsen at vurdere behov og foreningens medlemmer er klar over, at det 
kan være omkostningsfuldt.

c) Regnskab

Kasserer Claus gennemgik regnskabet for 2019.

Ingen kommentarer til regnskabet, der blev godkendt

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

Gennemgået af kasserer Claus.

Budgettet blev vedtaget.

Næste år stilles forslag til kontingent.

e) Indkomne forslag

a. Tilføjelse til grundejerforeningens vedtægter paragraf 6: Indkomne 
forslag fra grundejerne skal offentliggøres på grundejerforeningens 
hjemmeside senest 1 dag før afholdelse af generalforsamlingen

Forslagsstillere: Bestyrelsen

Tages op til ekstraordinær generalforsamling eller næste års 
generalforsamlingen.
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Maria, tinglysning af vedtægter? Maria vil gerne hjælpe bestyrelsen med 
at finde grundejerforeningens vedtægter, der ligger på offentlig 
hjemmeside.

Enstemmigt vedtaget

b. Underskudsgaranti på 1.500 kr. i 2020 til fælles arrangementer

Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslaget bortfalder, da beløbet er godkendt under punkt ”d) Budget for 
kommende år…”

c.   Indkøb af festtelt til ca. 12.000 kr. Teltet kan anvendes til 
grundejerforeningens fælles arrangementer samt til udlån til 
grundejerforeningens medlemmer. Ved udlån opkræves eventuelt gebyr 
på 300 kr.

Forslagsstillere: Bestyrelsen

Stemmer for 32

Imod: 4

Undlader at stemme: 2

Da posten ikke er i budgettet, skal det endeligt vedtages på en 
ekstraordinær generalforsamling. 

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Nuværende:
Formand – på valg for 2 år      Anne Marie Lyng-Sørensen - modtager genvalg
Næstformand                          Svend Schäfer
Kasserer                                  Claus Langtved Johansen
Suppleant 1. – på valg             Malene Brandt Nielsen – modtager genvalg
Suppleant 2. – på valg             Cirkeline Martinussen – modtager genvalg

Valg:

Formand: Anne Marie Lyng-Sørensen - valgt for 2 år

1. suppleant: Lene Bezzelt Nielsen valgt for 1 år

2. suppleant: Cirkeline Martinussen valgt for 1 år
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f) Valg af revisor og suppleant

Nuværende:

Revisor – på valg
Revisor – på valg                    Mogens Bastiansen - flyttet                          
Revisorsuppleant – på valg      Thomas Wenzen Hjort - modtager genvalg

Valg:
         Revisor: Thomas Wenzen Hjort
         Revisor: Malene Brandt
         Revisorsuppleant: Esben Ødum

h) Eventuelt

Sommerfest d. 27-06-2020 hos Cirkeline og Troels CTA 5.

Festudvalg: Claus, Tini, Esben, Verner, Dan, Cirkeline

Nabohjælp app. Cirkeline informerede om at det nu kun er en app og at det kræver en 
smartphone. Cirkeline hjælper gerne med opsætning.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21.02.


