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Ad.1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag, Hanne Skovsgaard, valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede herefter, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Antal stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen var 52.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning for året 2015
lndledningsvis mindedes grundejerforeningens fremmødte de medlemmer, der i det forgangne år, var
afgået ved døden. Efterfølgende afgav formanden bestyrelsens beretning for året 20i.5. Den kan resumeres
i følgende hovedpunkter:

o StrandØres hjemmeside www.Strandore.net er i løbet af 2015 blevet yderligere udviklet med
aktuelle informationer og diskussionsforum. E-mail for indlæg er Strandoreweb@gmail.com.

. Bestyrelsen er i færd med at udfase udlånet af disse hjælpemidler, da behovet er faldende og
udstyret nedslidt. Kun stigen vilfortsat kunne lånes.

r Bestyrelsen har medvirket til at få aktiveret Plejeplanen for Kystagerparken. Kommunen er færd
med anden fase af udtynding og beskæring i overensstemmelse med bestyrelsens fremsatte
forslag.

o Bestyrelsen har i et høringssvar til Kommuneplanen stillet spørgsmål omkring udløbet af
kolonihavers midlertidige status.

o Bestyrelsen har efter anmodning fra 10 grundejere henvendt sig til kommunen vedr. en byggesag
uden kommunens tilladelse jfr. Byggelovens 5 16. Kommunen har efterfølgende meddelt
grundejeren afslag på lovliggørelse af byggeriet.

o I kommunens prioritering af klimatilpasning har vort område højeste prioriteret i kommnunen, i

forhold til at vi bor i et høj-risiko område med henblik på til at blive ramt af følgerne fra kraftige
regnskyl og oversvømmelser.

o Teknisk forvaltning bistår Københavns Kommune og HOFOR med at etablere plangrundlag for at
etablere vindmøller på Avedøre Holme. HOFOR og Hvidovre Kommune har ijanuar 2016
samarbejdet om at fastlægge proces og indhold for den kommende WM-redegørelse.

Kom me ntarer ti I beretni ngen :
r Var der resultater af de opstillede fartmålere på Strandbovej? Bestyrelsen svarede, at de ikke var

bekendt med målingerne,
o Huller ved Åmarken station blev nævnt som et problem. Bestyrelsen tager kontakt til kommunen.
o "Giv et praj" på kommunens hjemmeside blev diskuteret. Det blev konstateret, at det

tilsyneladende ikke virker særlig godt.
o Der blev spurgt til støjdæmpning langs banen. Bestyrelsen nævnte, at der fra DSB ikke var villighed

til hverken at skifte sporskifter eller lave stØjskærme.
r OversvØmmelser blev diskuteret. Bestyrelsen har i høringssvar til kommunens klimastrategiplan

anbefalet en sluseløsning. Det blev af et medlem foreslået at stierne blev hævet til kote 3,0 m ved
at anvende overskudsjord. Medlemmet vil selv gå videre med forslaget til kommunen.

o Det blev nævnt af et medlem, at man skulle foretrække chikaner fremfor bump. Bestyrelsen var
enig.

o Det blev nævnt at Strandørehusets bund er utæt, og at der står vand nedenunder. Bestyrelsen
svarede, at de ikke kunne gøre noget derved.



Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad.4. Regnskab og budget
Kassereren fremlagde årsregnskabet for 2015 med kommentarer til de vigtigste indtægts- og udgiftsposter.
Regnskabet blev godkendt. Budgettet for 2016 blev vedtaget sammen med bestyrelsens forslag til uændret
kontingent på t2 øre pr. m2 grund.

Ad. 5. Valg til bestyrelsen
Lars J. Nedergaard afgik med stor hæder efter eget ønske som formand efter 31 år. Næstformand, Jørgen
Leth, blev valgt som ny formand. Som ny næstformand valgtes Leon Tilgaard. Flemming Nørremark blev
genvalgt til bestyrelsen. Tidligere formand, Lars J. Nedergaard, og tidligere suppleant, Jeppe Rich, blev valgt
til bestyrelsen. Tidligere bestyrelsesmedlem, Karl-Erik Høholt Jensen, og suppleant, Maj Wissing, blev valgt
som bestyrelsessuppleanter.

Jytte Høfting blev genvalgt til revisor. Som ny revisor valgtes Tina Olsen og som ny revisorsuppleant valgtes
Alice Halle.

Ad. 5. Valg til festudvalget
Formand, Benny Erving, blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne, Lene Bagger, Flemming Schou og John
Andersen, blev alle genvalgt.

Ad,7. Arrangementer i 2014
Festudvalgets formand, Benny Erving, redegjorde kort for festudvalgets arbejde og de afholdte
traditionsrige arrangementer. Ved børnefesten, der i 2015 blev afholdt på pladsen ved Naturhytten, deltog
ca. 200 børn og til bankospillet deltog ca. 50.

Oplysninger om arrangementer på www.strandore.net.

Ad.8. lndkomne forslag
lngen

Ad.9. Eventuelt
Der blev spurgt til, om man kunne forestille sig en hjertestarter et sted i Kystagerparken, eventuelt ved
toiletterne. Bestyrelsen unders6ger sagen.

Hvidovre den24. marts 2016

Hanne Skovsgaard, dirigent


