Referat af Generalforsamling 2013
19. marts 2013
Inden generalforsamlingen holdt Jørgen Johansen, Ishøj Kommune, Vej og Park Center et indlæg
om udviklingen i Strandparken. Jørgen kom bl.a. ind på Strandparkens historie, fra ide til
fremtidsplaner. Vand omkring Arken ved udgravning af kanaler og flytning af parkeringspladser.
ARKEN – Kunstens ø. Strandparken har ønsket at ansøge Nordea‐fonden om midler til forskellige
projekter: Kano slæbesteder, Helårsbadebroer, Motionstiltag, Strandpromenade. Dette er
skrinlagt og ændret til projekter af mere naturmæssig karakter, evt. et naturcenter. Der afventes
stadig endelig forhandling om ansøgning, der kan forventes bevilget.
Vandafledning fra Store Vejleå og Lille Vejleå. Der er 6 sluser og søer til afvanding og regulering af
vandstand i søer afhængig af vandstand i Køge Bugt. Der arbejdes på klimatilpasning så regnvand
ved store regnskyl kan afledes dels til søer og dels ved at oversvømme udvalgte områder.
Jørgen opfordrede til at deltage i borgermøde den 15. april 2013 om Strandparkens udvikling.
Spørgelysten var stor, og der var mange interessante spørgsmål fra salen:
Broer, glatte i sne og regn. Forslag om ru belægning.
Tang, rydning og lugtgener.
Skraldebøtter, nye der ikke åbner i blæsevejr, så fuglene hiver affaldet op igen.
Beplantning, beskæring begrænses af hensyn til dyrelivet (fugle og dådyr) og skovbevoksning.
Rør i indsøer.
Grøfter der ikke fungerer da de ikke oprenses.
Havnen, tange med affaldsdepot.
Polske kulskibe, der ankrer op udenfor Ishøj.
Biologiske undersøgelser vedr. strømkabler og nedgravning gennem Strandparken og en stadig
uvis rute op til transformatorstation i Tåstrup.
Sivstien, asfalteret så cykler (og knallerter) nu kører stærkt.

Derefter, klokken 20.00 gik vi over til generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2012
4. Orientering om budget for 2013 og fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ad 1.) Valg af dirigent
Lars (formand) åbnede generalforsamlingen og foreslog Finn Christensson, Mirabellevej 39, som dirigent.
Finn takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for åben og lovligt indkaldt.
René Morsing, Mirabellevej 17, vælges til referent.
Formanden oplyste, at der er 21 parceller repræsenteret til generalforsamlingen + 1 gæst
fra Ishøj Kommune, Vej og Park Center.

Ad 2) Formandens beretning
Fastelavn 2012: Tue informerede om arrangementet for 2012 med 35‐40 deltagere.
Fastelavnsarrangementet forventes fortsat afholdt i årene frem.
Sommerfest 2012: Sine informerede om arrangementet for 2012 med 20‐30 spisende deltagere.
Der indledtes med skattejagt før hygge med spisning. Der overvejes nye tiltag med at der betales
for mad så hver familie ikke skal medbringe mad, evt. helstegt pattegris.
Vejprojekt: René L. informerede om veje. Hastighed. Birkevej, Solvej og Mirabellevej har været
udsat for hastighedsmåling. 7 dage målt, heraf bruges 3 dage til statistik. Resultat viser at der kun
er få biler der kører mere end 40 km/t. Bump og eventuelle andre chikaner blev drøftet. Skilte
med 40 km/t ophæves ved indkørsel på vores veje. Her er der 50 km/t. Plantekasser foreslås som
chikaner men det skal aftales med de parceller hvor plantekasserne skal stå.
Målerbrønde er ikke dækket af forsikring (frostskader), selv ikke med udvidet rør skade forsikring.
Vandmåleren er kommunens som vi lejer så den dækkes af kommunen. Stophanerne forsvinder da

plastrørene kan klemmes. Dæksler skal være til at komme til og må ikke dækkes til af beplantning
eller andet. Kommunen anser risikoen for at være meget lille. Målerne skal ud i målerbrønde.
Etablering af målerbrønde er startet i Hundige‐enden af strandkvarteret.
Vejbelægning. Den nuværende belægning er ikke ok og der er lavet aftale om at entreprenøren
skal udbedre den.
Der er pt. ingen intentioner om at vejene skal overdrages som privatveje.
Affaldsordning. Forsøg på Merlegårdsvænge.
Fællesgrunden: Lars orienterede om Fællesgrunden
Legeredskaber: Ansøgning til Erhvervsstyrelsen – Erindringsmøntmidlerne i forbindelse med
dronningens 40 års jubilæum – er indsendt 18. februar 2013. Der er søgt om kr. 145.000,00 til
legeudstyr bl.a. Bålhus og Legetårn.
Flagstang: TDC har henvendt sig vedr. flagstang til 4G telefoni. Årlig indtægt kr. 25.000,00. Der
undersøges pt. om alternativ placering så vi forventer ikke at TDC vil sætte flagstang op hos os.
Brønde på grunden: Der er opsat målepinde på grunden. Dette skyldes at brøndene skal
matrikiligseres.
Legehus trænger til en kærlig hånd. Tømrer på Solvej har indvilget i at gøre dette.
Siv ved bådebroen: Skulle være udført 2012 men er udskudt til vinteren 2013/2014. Strandparken
er i dialog med naturmyndighederne. Kræver speciel tilladelse.
Vedligeholdelse: Aftale med JF haveservice for 2013‐14‐15, årlig pris kr. 18.500,00
Sidste fyrretræ: Vi er blevet anbefalet at fælde dette. Det skyldes at rødderne er blevet beskadiget
i forbindelse med gravearbejdet. Vi har prøvet at få kommunen til at dække udgifterne uden
resultat. Der er afsat penge til dette i budget for 2013.
Anvendelse af Grunden: Vi kan se at der er flere der benytter sig af grunden. Næsten hver gang jeg
kommer forbi er der børn der leger – dejligt at se. Derfor kræver det at legetårnet bliver
vedligeholdt. Hvis der er en handymand i foreningen der kunne tænke sig at give en hånd er dette
velkommen.

Ad 3) Godkendelse af regnskabet 2012
Kasserer (Claus) berettede om de enkelte poster i regnskabet. Resultatet er påvirket af bedre indtægter,

rykkergebyrer og gebyr for ejendomsoplysninger, og mindre udgifter, primært på vedligeholdelse af
fællesgrunden. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Orientering om budget for 2013 samt fastsættelse af kontingent
Kasserer (Claus) orienterede om de enkelte poster i budgettet. Kontingentet for 2013 vil stadig
være 300 kr. Kontingentet blev fastsat til 300 kr.

Ad 5) Valg til bestyrelsen.
A. Sine Beuse Fauerby blev genvalgt til bestyrelsen
B. Tue Hansen blev genvalgt til bestyrelsen
C. René Locht blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen
D. Finn Christensson blev genvalgt til revisor.
E. John Jeppesen blev genvalgt til revisor suppleant.

Ad 6) Indkomne forslag
Vedtægtsændringer omdelt, blev ændret til at der fortsat skal føres forhandlingsprotokol
(referater fra bestyrelsesmøder). Ellers vedtaget som fremlagt med undtagelse af stavefejl.

Ad 7) Eventuelt
Foreningen fylder 70 år i 2014. Bestyrelsen ønsker tilkendegivet om der er interesse for at afholde
et arrangement. Ideer modtages meget gerne
Vagn Simonsen: Vindmøllepark, brev fra Energinet.dk om nedgravning af kabler. Notits om
foreningens historie er under udarbejdelse ud fra gamle forhandlingsprotokoller mm. Vagn
Simonsen fortalte kort om nogle af de ”store” sager fra de første år. Flere sjove episoder kan
findes i de gamle bøger.
René Morsing: Hjemmesiden skal gerne bruges aktivt af rigtig mange, så en brugervejledning til log
ind og fremfinding af generalforsamlingsreferater mm. Kunne være gavnlig.
Sine Fauerby: Forårstur den 4. maj 2013 er under planlægning. Sæt kryds i kalenderen.

Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for lukket, og deltagerne hyggede sig med
lækkert smørrebrød over en lystig snak og et godt naboskab.

Senere på aftenen konstituerede bestyrelsen sig:
Formand: Lars Andersen
Kasserer: Claus Hørning
Bestyrelsesmedlem: Tue Frigaard Hansen
Bestyrelsesmedlem: Lone Steen Hauerberg
Bestyrelsesmedlem: Sine Beuse Fauerby
Bestyrelsesmedlem suppleant: René Locht
Bestyrelsesmedlem suppleant: Kristian Ziegler Andersen
Revisor: René Morsing
Revisor: Finn Christensson
Revisorsuppleant: John Jeppesen

