
   GRUNDEJERFORENINGEN FRIHEDEN

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Friheden – onsdag d. 19. april 2017

1. Valg af dirigent:
Allan Wessel blev foreslået og valgt.

2. Formandens beretning:
I Sebastians fravær blev talen læst op af Gabor.

3. Regnskabsaflæggelse
Regnskabet er blevet godkendt af forsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer til Grundejerforeningen Friheden:
Kontingent og betalingsterminer er uændrede.

5. Fastsættelse af godtgørelse til formand, kasserer og sekretær
Beløbene er uændrede ift. sidste år.

6. Vedtagelse af budget for Grundejerforeningen Friheden:
Budget er blevet vedtaget.

7. Regnskabsaflæggelse for, samt vedtagelse af kontingent og budget for vejfonden
Regnskabet er godkendt; kontingent og budget for vejfonden er vedtaget.

8. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 15. marts):
- Bestyrelsens forslag 1:
Vedtægternes §9 stk. 3 og stk. 6 (angående dagsorden/agendaen for generalforsamlingen) 
ændres
- Bestyrelsens forslag 2:
Vedtægternes §7, stk. 4 (angående rykkergebyr) ændres
Se forslagenes fulde ordlyd på næste side.
For begge forslags vedkommende: skønt alle 18 tilstedeværende har stemt for, og der var 
afgivet 10 stk. fuldmagt, samtlige med ja-stemmer, var dette ikke tilstrækkeligt for at opfylde 
kriteriet om to tredjedeles tilslutning.
Der skal derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med nyafstemning om disse to 
spørgsmål som de eneste punkter på dagsordenen.
Ved en ekstraordinær generalforsamling kræves der alene et flertal blandt de fremmødte. 

9. Valg af bestyrelse:
 a) Valg af formand frem til 2019:
Bestyrelsen indstillede Erik Martens, som blev valgt uden modkandidater.
 b) Valg af bestyrelsesmedlem frem til 2019:
Line Zinckernagel ønskede ikke at genopstille; Jakob er blevet valgt uden modkandidater,
 Valg af bestyrelsesmedlem frem til 2019:
Allan Wessel var villig til at modtage genvalg; dette blev vedtaget.
 Valg af bestyrelsesmedlem frem til 2018:
Rasmus Pedersen er blevet valgt.
 c)  Valg af bestyrelsessuppleant frem til 2019:
Line Zinckernagel stillede op og er blevet valgt.
Tillykke  til de nye medlemmer!

10. Valg af revision:
 a) Valg af revisor
Susanne Jaensch var villig til at modtage genvalg; det er sket.
 b) Valg af revisorsuppleant
Anette Ørving er villig til at modtage genvalg; det blev vedtaget.

11. Valg af festudvalg frem til 2019
Sofie og Hanne Degnbol var begge villige til at modtage genvalg; de er blevet genvalgt.



   GRUNDEJERFORENINGEN FRIHEDEN

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Friheden – onsdag d. 19. april 2017

12. Eventuelt
Punkter drøftet herunder:
- Orientering om ny havemand – Jutta fra Byagervej påtager sig hvervet fremover.. 
- Orientering om at foreningen har en ledig post som snerydder ved fællesarealet. Jobbet 
honoreres ved timeløn.
- Orientering om at vejprojektet næsten er afsluttet. Af regningen til NCC tilbageholdes 
20.000  kr., og der er en fortsat dialog om udbedring af veje, så der ikke ligger vand en time 
efter regnskyl.
- Nye vejnavneskilte: efter at bestyrelsen rettede henvendelse til Københavns kommune 
angående de gamle vejnavneskilte, er det ikke foreningen, men kommunen som betaler for 
udskiftningen af disse.
- Skylning af kloakker koster 2.000 pr. gang; vi har valgt at få foretaget dette ad hoc (NCC 
har skyllet dem for nylig).
- Drøftelse af parkering af udefrakommende biler, navnlig udfordringen ved 
langtidsparkering. Bestyrelsen undersøger mulighederne.
- Spørgsmål om udskiftning af lygtepæl (på hjørnet af Sundbyvestervej / Solskiftevej), hvor 
bestyrelsen er i dialog med kommunen.
- Drøftelse af udbedring af belægning ved arbejder i vejen. Bestyrelsen oplyste, at f.eks. 
HOFOR - og deres underleverandør Munck - er forpligtet til at reetablere vejen med 
belægning svarende til det som ligger (OB belægning). Grundejere bedes at være 
opmærksomme på dette, hvis man er involveret i arbejder som indebærer at der graves i 
vores nye veje. Kontakt evt. bestyrelsen.
- Renteudgiften for 2016 ifm. byggelånet til vejprojektet udgør 1.215 kr. pr. grundejer.
- Adressen på foreningens hjemmeside er: http://gf-friheden.dk  (i skrivende stund er 
hjemmesiden ikke 100% ajourført – men der bliver arbejdet på sagen)

Traditionen tro blev arrangementet afsluttet ved et mindre traktement.
….....................................

København, den 1. maj 2017

Allan Wessel, dirigent    /    Gabor Budai, referent


