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Referat fra generalforsamlingen 

Tidspunkt for generalforsamlingen: onsdag 10-05-2017 

 

1. Valg af dirigent og referent 

1a. referat v. Tino Honoré, Sille påtog sig opgaven som dirigent. 

 

2. Formandens beretning: 

2a. Fraflytninger meddelt 

2b. Vedligehold af fællesarealer giver anledning til ændring idét Birger fra Delosvej 12 fraflytter 1. 

juni. 

Det vil være muligt at få et eksternt firma til at påtage sig opgaven, men i fald at nogen i foreningen 

ønsker at udføre opgaven fremadrettet bedes man henvende sig til Christian, og honorar vil i lighed 

med tidligere udgøre 10.000. 

2c. Christian gennemgik hele forløbet vedrørende bump, som igennem en længere periode har 

givet anledningen til mange skrivelser imellem KK og GF Nygaard. I slutforhandlingen imellem KK og 

GF Nygaard var opgaven givet til firmaet GN Materiel som forestår den fysiske opsætning af 

bumpene og de forskellige udgaver ift. placering af bump er endt med at 4 ud af de 8 bump nu er 

flyttet i overensstemmelse med KK´s anvisninger. (se den vedhæftede tegning i selve indbydelsen) 

 

3. Etablering af vejbump 

Forinden afstemning om vedtagelse af etablering af vejbump blev forløbet drøftet og idét flere 

ønsker om små ændringer ville blive imødekommet vil de her blive specifikt nævnt i referatet. 

Christian fortalte at de 3 tilstødende interessenter GF Frydenlund, Gelo og Delosvej 5 forholdsvis 

ville dække omkostninger til etableringen, så ledes at ca. 30.000 af udgiften kom herfra. 

Christian forklarede endvidere på baggrund af spørgsmål på generalforsamlingen om årsagen til at 

en trafiktælling ikke har fundet sted. Primært grundet udsigten til en udgift for foreningen ville 

blive resultatet og at KK ville tælle trafikken i et større område end bare på Persiensvej og Delosvej. 

Christian nævnte endvidere at Amager Øst Lokaludvalg og KK havde forskellig tilgang til optælling, 

men at risikoen for en regning til foreningen havde vejet tungt i beslutningen om at sige nej til en 
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optælling. 

 

 

Ny lov om bump stammer fra ultimo 2015 og danner basis for placering mv. 

Pris, kvalitet og perspektiv ved hhv. bump i plast eller asfalt blev drøftet og der syntes stor 

tilslutning til at fastholde bump i plast idét de dels med sikkerhed sænkede hastigheden og dels 

ville kunne genbruges ved en eventuel kommende vejrenovering. 

Spørgsmål om muligheden for at forhindre tung trafik blev drøftet og endte med at bestyrelsen var 

villige til at gå videre med dette efter etablering af bump; og Christian meddelte at der i forbindelse 

med bump medfølger en skiltning med ”30 km zone”, som alene vil være en vejledning, idét den 

tilladte hastighed lovmæssigt stadig vil være 50km/t. Det blev nævnt at trafikanter ville få svært 

ved at køre 50km/t med denne type bump. 

Meddelt at det til enhver tid vil være foreningen som i fællesskab dækker alle udgifter i relation til 

vedligehold af bump. 

Til referat er følgende ønsker specifikt imødekommet: 

Bump placeret i indkørsel på tegning vil blive flyttet til en placering i overensstemmelse med den 

enkelte grundejers ønsker, idét Christian forinden endelig placering vil foretage en ”vejrunde” 

sammen med det udførende firma og lave opmærkning.  

Christian melder nærmere tidspunkt for denne gennemgang ud og den enkelte grundejer kan 

således medvirke til optimal placering. 

Følgende ønsker kom specifikt op. Ud for Persiensvej 27 ønskede man at flytte bump nærmere mod 

nr. 25, Delosvej 26 ønskede at flytte bump væk fra indkørsel mod Kastrupvej og Delosvej 23 

ønskede at flytte nogle få meter, da de ønskede at gøre indkørsel bredere.  

Herefter var forslaget til afstemning.  

Vedtaget med 15 fremmødte ja stemmer, 7 ja fuldmagter og kun 1 fuldmagt med et nej.   

Altså 22 stemte for forslaget og 1 imod forslaget – Hermed er forslaget vedtaget 

 

4. Økonomi 

a. Regnskab 2016 (vedhæftet i indbydelsen)  

– Forslag 1 vedtaget med 16 fremmødte stemmer for. 
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b. Budget 2017 (vedhæftet i indbydelsen)  

– Forslag 1 vedtaget med samme stemmer som ovenfor. 

5. Valg. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

• Kasserer, Mie Johansen genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 

• Bestyrelsesmedlem, Sille Jørgensen genopstillede og blev valgt uden modkandidater 

• Suppleant Persiensvej 19 (Martin) blev valgt ind som suppleant  

6. Indkomne forslag 

a. Forslag kunne sendes til formanden på formand@gfnygaard.dk.  

 

Ingen indkomne forslag, men flere emner blev bragt op: 

Er det muligt at etablere en mailingliste, hvor man kan rejse fælles problemer og forslag? 

Det blev nævnt at der er en FB gruppe, som evt. også kunne bruges – Gruppen hedder 

”araber/rabarber kvarteret” 

Det blev drøftet om det ikke var muligt at købe og få lagt fliser i fællesskab og dermed opnå 

rabat på opgaven – Christian påtog sig gerne opgaven, hvis man bare sendt en mail om 

behovet for nye fliser til ham. 

Der blev talt om kommende vejvedligehold, pris mv. og Christian nævnte at KK nok ville 

reagere indenfor en kortede periode, og at opsparingen formodentligt kun kunne dække 

omkostning delvis – resterende omkostning skal finansieres af den enkelte grundejer. 

Ønsker om mere miljø med eventuelle træer blev fremført. 

Slutteligt blev det besluttet at punkt 2 på næste generalforsamlings agenda skulle være 

”præsentation” og at de enkelte grundejere præsenterede sig selv her, idét fra-

/tilflytninger betyder nye ansigter løbende kommer til. 

 

Generalforsamlingen forløb i en god tone 

 

Med venlig hilsen 

bestyrelsen 


