Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Sortedamgruppen
onsdag den 8.februar 2012 på Bordings Friskole, Øster Søgade
86-88.
Formanden for Sortedamgruppen Jørgen Christensen bød velkommen, og generalforsamlingen valgte
under dagsordenens pkt.1 enstemmigt bestyrelsesmedlem Peter Raben som dirigent og under
dagsordenens pkt. 2 bestyrelsesmedlem Jytte Arntzen som referent.
Jørgen Christensen aflagde under dagsordenens pkt. 3 herefter bestyrelsens beretning for året 2011.
Beretningen, som gengives på hjemmesiden i sin fulde længde, blev vedtaget enstemmigt efter en kort
debat med et interessant indlæg fra en deltager, som rejste spørgsmålet, i hvor høj grad Sortedamgruppen
som interesseorganisation vil blive taget alvorligt i de kommende sager, der kan opstå under
Metrobyggeriet i Sortedamssøen.
Deltageren, gjorde ud fra sine tidligere erfaringer med Metroselskabet gældende, at det er vigtigt at blive
accepteret som juridisk berettiget høringspart af Metroselskabet og de myndigheder, som kontrollerer
byggeriets varetagelse i forhold til lovgivningen.
Sortedamgruppen er i dag interesseorganisation for en gruppe bestående af privatpersoner, men som det
blev påpeget under debatten, vil Sortedamgruppen kunne opnå større tyngde og stå moralsk stærkere over
for Metroselskabet, hvis de mange boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger, som ligger i
området omkring byggepladsen tegner medlemskab som boligforening. Bestyrelsen vil inddrage dette
spørgsmål i sit arbejde det kommende år.
Under dagsordenens punkt 4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab fremlagde Sortedamgruppens
kasserer, bestyrelsesmedlem Christian Alsted regnskabet for 2011, som blev godkendt uden kommentarer,
Regnskabet kan læses på hjemmesiden.
Under dagsordenens pkt. 5 Budget for 2012 og fastsættelse af kontingent blev budgettet for 2012
fremlagt og kontingent for 2012 fastsat uændret.
Under dagsordenens pkt. 7 a, b og c valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev den
nuværende formand Jørgen Christensen genvalgt, og de fire nuværende bestyrelsesmedlemmer Susanne
McIntyre, Jytte Arntzen, Peter Raben og Christian Alsted genvalgt. Det samme blev de nuværende to
suppleanter Jørgen Thomsen og Dorthe Friis Christensen.
Under dagsordenens pkt. 8 valg af revisor blev den nuværende revisor Dan Christensen genvalgt.

