Referat af Generalforsamling i
FORENINGEN SORTEDAMGRUPPEN
Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19 på Bordings Friskole, Øster Søgade 86-88

1. Valg af dirigent
Peter Raben blev valgt som dirigent
2. Generalforsamlingens indvarsling
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen accepterede at den første varsling af
generalforsamlingen var fremkommet for sent, således at generalforsamlingen kunne gennemføres
3. Valg af referent
Som referenter valgtes formanden samt dirigenten
4. Bestyrelsens beretning for 2016, herunder beretning fra udvalg og råd
Formanden Christian Alsted fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt af forsamlingen.
Den rummede følgende hovedpunkter:
•
•
•

Naboerne er blevet tabere i Metrobyggeriets tiltagende miljøforurening.
Støjforureningen – og aktive medlemmers indsats herimod igennem 2016
Retssager overfor Metroselskabet vil blive påbegyndt foråret 2017 for at sikre betaling af tabte
kompensationer. Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der har modtaget/modtager støjkompensation til at melde sig ind i Metrostøj for her igennem at kunne deltage i gruppesøgsmålene

•

Referat af arbejdet i Sortedamgruppens udvalg:
• Udvalg for ejendomsværn: Bjarne Petersen og Christian Alsted
• Trafikudvalg: Jørgen Thomsen og Peter Raben (udenfor bestyrelsen)
• Aktive medlemmer og bestyrelsesmedlemmers indsats for at bekæmpe de miljøgener,
som byggeriet påfører naboer, især støj
• Medlem i Indre By Lokaludvalg – Anton Skovle
•

Temaer og fokuspunkter for 2017
• Videreførelse af bestyrelsens og aktive medlemmers fokus på miljøproblemer ved
byggepladserne – støj, møg, lys mv.
• Fokus på de kommende erstatningsretssager
• Videreførelse af eksisterende aktiviteter i ”Udvalget for Ejendomsværn”
• Bygningsejeres retsstilling:
• Opfølgning på myndighedstilladelser – indhentning af de løbende
afrapporteringer fra MS til Københavns kommune
• Håndtering af bygningsskader – vidensdeling
• Kloak og afløbssituationen forfølges fortsat
• Fortsat kontakt med Københavns Kommune og politikere i
Borgerrepræsentationen for at forbedre ejernes retssikkerhed og -stilling
• Fortsat repræsentation i Indre Bys Lokaludvalg og Københavns Kommune

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016.
Det udsendte regnskab blev fremlagt af kassereren Ove Hedegaard – og blev godkendt.
6. Budget for 2017 og fastsættelse af kontingent behandledes sammen med punktet ”indkomne
forslag: Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne får et kontingentfrit år i 2017”.
Efter vedtagelse af, at 2017 bliver et kontingentfrit år for medlemmerne af foreningen, fremlagde
kassereren forslag til budget for 2017. Budgettet blev godkendt.
7. Valg af formand (nuværende formand Christian Alsted)
Formanden blev enstemmigt genvalgt.
8. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
Bjarne Pedersen (Øster Søgade), Anton Skovle (Øster Søgade, Sortedamgruppens repræsentant i
Indre By Lokaludvalg), Flemming Olsen (Øbrohus ved Poul Henningsens Plads) og kasserer Over
Hedegaard (Ejerforeningen for Olufsvej v Trianglen) genopstillede og modtog enstemmigt genvalg.
Bestyrelsesmedlem Lilian Werdelin genopstillede ikke.
Nye medlemmer i bestyrelsen:
Jón Kristjánsson fra A/B Lille Vibenshus ved PH-plads indvalgtes enstemmigt som nyt
bestyrelsesmedlem
9. Valg af suppleant
Maj-Brit Kristjánsson fra A/B Lille Vibenshus valgtes som suppleant i bestyrelsen
10. Valg af medlemmer til Ad hoc udvalg: Arbejdet i følgende eksisterende bestyrelsesnedsatte ad
hoc udvalg fortsætter:



Trafikudvalget med Peter Raben og Jørgen Thomsen som medlemmer
Udvalget for ejendomsværn med Bjarne Pedersen og formanden Christian Alsted

11. Valg af revisor
Foreningens nuværende revisor Dan Christensen genopstillede og blev genvalgt.
12. Eventuelt – Intet.

For referatet den 10/3 2017: Christian Alsted & Peter Raben.

