
Referat af ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Strand Øre 12. marts 2015

Ad.l. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag, Hanne Skovsgaard, valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede herefter, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Antal stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen var 55.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning for året 2014
lndledningsvis mindedes grundejerforeningens fremmødte de medlemmer, der i det forgangne år var
afgået ved døden. Efterfølgende afgav formanden bestyrelsens beretning for året 2014. Den kan resumeres
i følgende hovedpunkter:

o Næstformanden har deltaget i Det Grønne Råds møder. DGR er et dialogforum for politikere,
administrationen, borgere og interesseorganisationer.

o Udlån af hjælpemidler til hus og have kan stadig lade sig gøre, men i takt med et faldende behov er
bestyrelsen ifærd med at udfase ordningen.

o Kommunens forskrift for støjbegrænsning ved anvendelse af støvende og vibrerende bygge-og
anlægsaktiviteter, Der anmodes om medlemmernes opmærksomhed i forbindelse med
byggeaktiviteter for at forhindre bygningsskader på naboejendomme.

. Ny ordning for genbrug indført i 2OL4 synes at fungere tilfredsstillende. Det kan an6efales at
tilmelde sig kommunens SMS service (www.affald.hvidovre.dk), der giver en påmindelse dagen før
afhentning.

o StrandØre opfordre medlemmerne at tilmelde sig på nabohjælp på www.Nabohiælp.dk. Derved får
man 2 klistermærker til postkassen og 4 postkort, som man giver til sin nabo/genbo med oplysning
om mobilnummer mm.

r StrandØre har medvirket til at få aktiveret Plejeplanen for Kystagerparken fra 1999 og har
fremsendt anbefalinger forslag til prioritering af indsatsen til Vej- og Parkafdelingen med. Arbejdet
er igangsat.

e StrandØres hjemmeside www.Strandore.net er i lØbet af 2Ot4 blevet fornyet år med aktuelle
informationer og et diskussionsforum. E-mail adressen for indlæg er Strandoreweb@gmail.com

o Plan- og Miljøafdelingen udsendte i 201,4 Klimatilpasningsplan. Strandøre afgav høringssvar på
planen omfattende indsatsen ved skybrud, oversvømmelse fra Harrestrup Å og Køge Bugt. Planen
medtager overvejelser om en sluseport ved Kalvebodsbroen. I kommunens prioritering af
klimatilpasningen er vort område blevet prioriteret højest, da vi bor i et høj-risiko område. I 2015 vil
en Risikostyringsplan vedr. stormflod og skybrud komme i offentlig høring.

e Københavns Kommune har pt. stadig planer om at opsætte 4 stk. 150 meter høje vindmøller langs
Kalveboderne overfor Strandøres område. Både Hvidovre Kommune, en meget aktiv borgergruppe
i Hvidovre, Det Grønne Råd i Hvidovre, grundejerforeninger, Danmarks Naturfredningsforening og
Dansk Ornitologisk Forening har kæmpet mod det københavnske vindmølleprojekt, og Hvidovre
Kommune har bl.a. været i dialog med Københavns Kommune for at finde en alternativ placering af
vindmøllerne. Bl.a. har Hvidovre Kommune anket Naturstyrelsens dispensation fra
strandbeskyttelseslinien til Natur- og Miljøklagenævnet. [Natur- og Miljøklagenævnet har efter
generalforsamlingen afgjort, ot en placering af kæmpevindmøllerne tæt på det fredede
naturområde på Vestamager "ikke vil være foreneligt med de væsentlige landskabelige,
naturmæssige og rekreative værdier, der knytter sig til disse områder " og et der ikke er et "særligt



somfundsmæssigt hensyn, at der skal opstilles vindmøller netop på dette sted". Dermed kan
vindmglleprojektet betragtes som opgivetl.

o Bestyrelsen er i dialog med Hvidovre Kommune omkring muligheden for at etablere
fartdæmpende foranstaltninger på Strandbovej evt. kombineret med et regnvandsreservoir.
Men Vej- og Parkafclelingen har svaret, at det tidligst bliver muligt i budget 2016.
Bestyrelsen arbejder parallelt hermed med forslag til trafiksanering af Strandøres område
som helhed.

Kom me ntø rer til beretni ngen :

o Opfordring til bestyrelsen, om at kontakte kommunen for at få repareret Strandørehuset.
o Kommentar om, at beskæringen af Kystagerparken iforbindelse med Plejeplanen er for

voldsom og at bredden af stierne bør øges, så barnevogne kan passere ugenert.
o Vedr. stranden:

I forbindelse med udvidelsen af stranden i Lodsparken skal der tænkes på udvidede gratis
parkerings- og toiletforhold. Bestyrelsen bringer det op for kommunen.
Opfordring til at få ryddet stranden og Mørtelrenden for affald.
Hundebadning bør forbydes

o Opfordring til at der i bestyrelsens beretning henstilles til medlemmerne om, at holde
hunde i snor i Kystagerparken og at sænke farten på områdets veje.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Beretningen i dens fulde længde kan ses på grundejerforeningens hjemmeside www.Strandore.net

Her findes endvidere den Powerpoint præsentation, der understøttede formandens beretning.

Ad.4. Regnskab og budget
Kassereren fremlagde årsregnskabetfor 2OI4 med kommentarer til de vigtigste indtægts- og udgiftsposter.
Regnskabet blev godkendt. Budgettet for 201-5 blev vedtaget sammen med bestyrelsens forslag til uændret
kontingent på t2 øre pr. m2 grund.

Ad. 5. Valg til bestyrelsen
Næstformand Jørgen Leth blev genvalgt. Kasserer Henning Hansen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem-
merne, Leon Tilgaard og Benny Erving, blev begge genvalgt. Suppleanterne, Jeppe Rich og Maj Wissing, blev
begge genvalgt. Erik Fenger afgik som revisor. Som ny revisor valgtes revisorsuppleant, Flemming Belkvist.
Som ny revisorsuppleant valgtes Tina Olsen.

Ad. 5. Valg til festudvalget
Næstformand, Kurt Kappel, blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne, Ellen Hansen, lngelise Erving og Anton
Dyring blev alle genvalgt. Bestyrelsesmedlem Birthe Nielsen udtræder og afløses af Sten Kassø.

Ad. 7. Arrangementer i 2014
Festudvalgets formand Benny Erving redegjorde kort for festudvalgets arbejde og de afholdte traditionsrige
arrangementer, der i2Ot4 blev afholdt på pladsen ved Naturhytten. Ved børnefesten deltog ca. 200 bØrn

og til bankospillet deltog ca. 100.

Arrangementsdatoer i2015: Børnefest den 29. august, bankospil den27. oktober.



Oplysninger i øvrigt på www.strandore.net.

Ad. 8. lndkomne forslag
lngen

Ad.9. Eventuelt
lntet,

Hvidovre den 31. marts 201-5

Hanne Skovsgaard, ilirigent


