
Østerbro d. 15.03 2016 

 

Referat af generalforsamling d. 15.06.2016 

1. Dirigent  : Ulrik, referent Ivar 

Fremmødt : O 10, Ø 30,O  48, O 19 , O 44, Ø 24, O 40, O 37, O 43, O 31, O 22, O 11, O 42, O 39, O 

15, O 38, O 34, O 27, O 25, O 30, Ø 26,  O 46 

Fuldmagt O 50, Ø 20 

 

2.  Dagsorden godkendt. 

 

3. Formandens beretning : 

 

Beretningen tages til efterretning 

 

     3a Info vedr. Metro v/ Steen, Kjeld og Ove : 

 Ove er valgt i bestyrelsen som kasserer i Sortedamgruppen. Kjeld har fremadrettet sørget for, at 

han deltager i  Sortedamgruppen arbejde som overvågningsorgan efter Metroens afslutning . 

Sortedamgruppen har desuden sikret sin position i forhold til metroarbejdets fremtidige virke, 

således at data (målinger m.v.) tilflyder Sortedamgruppen . 

Først når tunnelen er boret under Olufsvej foretages målinger og evt. derefter ”foring/ 

lydisolering” af tunnelen. Tunnelen bores under Olufsvej i sensommeren 2016 : den enkelte 

husejer bør i denne periode derfor være særlig opmærksom på eventuelle revner, rystelser m.v i 

denne periode (ca. 2-3 dage). Nærmere oplysninger om præcis hvilke dage, det drejer sig om, vil 

blive meldt ud af bestyrelsen. 

Alle metromålinger (også af grundvand) er tilgængelige for Sortedamgruppen. 

 

 

4. Godkendelse af regnskab  



Bilag uddelt på Generalforsamlingen 

Gennemgang af regnskab v. foreningens kasserer. 

Spm . : bestyrelsesforsikring, hvad skal bestyrelsen bruge den til ? Svar : eksempelvis ved hussalg 

skal en bestyrelse udlevere oplysninger, som en huskøber kan vurdere som værende 

problematiske. Dog er bestyrelsens ansvar relativt begrænset, men man kan aldrig vide. Der er 

tale om frivilligt arbejde, men rent juridisk kan der være tale om ansvarsplacering hos bestyrelsen. 

Regnskabet godkendes. 

Regnskabet vedlagt som bilag 

 

5. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

 

6. Fastlæggelses af kontingent. 

Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet fastholdes (1000 kr) Generalforsamlingen godkender 

bestyrelsens forslag. 

 

7. Valg til bestyrelsen. 

Valg af formand. Steen O 40 blev genvalgt. 

Kasserer  Inger  O 43 ikke på genvalg 

3 bestyrelsesmedlemmer (på valg) : Michael O 31, Ivar Ø 26 og Birgit Ø 28. Ivar stiller ikke op til 

genvalg.  Stefan O 15 (som er suppleant) stiller op og vælges.  

2 bestyrelsessuppleanter : Toke  O 27 stiller op som suppleant og vælges. Helle er midlertidigt ude 

og som suppleant for Helle opstiller Annette O 25. 

1 revisor Ove  :  O 53 genopstiller og genvælges. 

I revisersuppleant : Joakim genopstiller og genvælges. 

 

8. Sammenkomster på Olufsvej. 



 

Annette afholder fastelavnsarrangement 26.02 2017 

Juletræstænding  : 1 advent. Jesper sørger for glög. 

Forårsrengøring :  lørdag d. 30 april kl. 14.00 – 16.00. Inger er tovholder. 

Sommerfest : d. 18 juni. Stefan (O 15) er tovholder sammen med Mikkel (O 22) ; sommerfest nr. 2 

er mere på sammenssudsbasis efter sommeren (27. august) 

Halloween ? i november kan afholdes, hvis der tages initiativ til det. 

 

9  Dato for afholdelse af næste generalforssamling     

D. 21 marts 2017 

 

Eventuelt :  

Cykler, der ikke bruges, bedes fjernet af ejeren. Ladcykler bør ikke stilles i cykelstativerne, men 

foran cykelejerens eget hus. Barnecykler kan eventuelt placeres i de grønne områder i stedet for i 

cykelstativerne. 

Skal vi have en hjertestarter på Olufsvej ? Ideens ophavsmand opfordres til at undersøge sagen 

videre. Andre kan eventuelt også påtage sig opgaven. Der forefindes dog allerede en del 

hjertestartere på Indre Østerbro. Bestyrelsen opfordres til at rundsende meddelelse om, hvor 

disse forefindes. 

 

Referent : Ivar Roitmann, Ø 26 

 

 

 

 


