Referat af Generalforsamling i
FORENINGEN SORTEDAMGRUPPEN
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 20:40 på Bordings Friskole, Øster Søgade 86-88
0. Oplæg inden generalforsamlingen
Inden selve generalforsamlingen gik i gang havde foreningen arrangeret, at der blev holdt to oplæg
af henholdsvis Metroselskabet, som gennemgik de kommende stationspladsforhold samt efterfølgende oplæg ved advokat Charlotte Castenschiold, der redegjorde for den generelle status for
hendes arbejder i foreningen Metrostøj og med anlæggelsen af retssager på metrobyggepladsnaboernes vegne.
Begge oplæg var lærerige og bidrog generelt til forståelsen af fremtiden for foreningens
medlemmer både i forhold til de rent praktiske forhold omkring stationspladserne og efterfølgende
vedrørende foreningen Metrostøj.
Metroselskabet fik under oplægget nogle spørgsmål, som man efter bedste evne svarede på. Der
var dog enkelte spørgsmål, som skulle vendes med interne eksperter inden det var muligt at svare.
Metroselskabets repræsentanter lovede at vende tilbage med svar til bestyrelsen.
1. Valg af dirigent
Peter Raben blev valgt som dirigent.
2. Generalforsamlingens indvarsling
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og der derfor i tråd med
vedtægterne kunne afholdes generalforsamling. Der var ligeledes op til generalforsamlingen
udsendt flere påmindelser og informationer om mødet og hertil hørende oplæg.
3. Valg af referent
Jón Kristjánsson blev valgt som referent.
4. Bestyrelsens beretning for 2017
Formanden Christian Alsted fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt af forsamlingen.
Den indeholdt i korte træk følgende emner:


Gennemgang af status for Charlotte Castenschiolds arbejder for kompensationer til
naboerne som har været udsat for Metrobyggeriets miljøforurening.

I forlængelse af det ene indlæg afholdt af Charlotte Castenschiold (advokat for foreningen
Metrostøj) kan det tilføjes, at hun fortsætter indsatsen mod diverse instanser for at søge at sikre
yderligere kompensation til medlemmer i foreningen Metrostøj. Dette arbejde er noget der tager
lang tid, da hun er oppe imod store offentlige kræfter, som umiddelbart ikke har en interesse i at få
sagen kørt hurtigt igennem. Der har gennem længere tid været frustrationer hos medlemmerne af
Metrostøj, da de ikke har følt at Castenschiold har været tilgængelig og derfor også haft følelsen

af, at hun havde opgivet kampen. Hendes i øvrigt glimrende indlæg må umiddelbart efterlade alle
med det indtryk, at der er gang i processen, og at tiden må vise, hvordan udfaldet bliver.


Forbedringer i forholdet vedrørende gener ved støv, møg og kloakker.

Der har ligeledes været en positiv udvikling i området omkring byggepladsen ved søen, da der her
endeligt er blevet begyndt at blive holdt tilfredsstillende rent på gader og stræder. Kommunen er
sågar også begyndt at vedligeholde deres kloakker, så der ikke sker oversvømmelser ved de
mindste regnskyl.


Ejendomsværn

Da de ”tunge” arbejder er afsluttet omkring byggepladserne er der kommet lidt mere ro på gener
ved større vibrerende arbejder samt en stabilisering af grundvandsforholdene omkring
byggepladserne. Der er dog ved byggepladsen PH-plads konstateret en del revner efter
arbejderne og disse søges afklaret med Metroselskabet.


Sortedamgruppens repræsentation i Indre By Lokaludvalg

Gruppen har også i 2017 været repræsenteret ved Anton Skovle og denne har bl.a. måtte
konstatere at nu hvor metroen nærmer sig sin afslutning er byudviklingsgruppens fokus vendt mod
stationsforpladserne og indsatsen mod at forhindre at busruter i indre by nedlægges som følge af
metroen.
Anton Skovle har for 2018 valgt at udtræde af bestyrelsen grundet for stor engagement i frivillige
arbejder og dermed været tvunget til at vælge nogle aktiviteter fra.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016.
Det udsendte regnskab blev fremlagt af formand Christian Alsted. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt. Årsagen til at regnskabet blev fremlagt af formanden og ikke kassereren skyldes at
foreningens kasserer desværre er blevet syg og derfor ikke har haft mulighed for at deltage i
bestyrelses-arbejdet i den seneste tid samt ved generalforsamlingen. Formanden takkede den
afgående kasserer for en stor indsats i foreningen og et ønske fra hele bestyrelsen om god bedring
og vind fremover.
6. Budget for 2017 og fastsættelse af kontingent behandledes sammen med punktet ”indkomne
forslag: Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne får et kontingentfrit år i 2018”.
Efter vedtagelse af, at 2018 bliver et kontingentfrit år for medlemmerne af foreningen, fremlagde
formanden forslag til budget for 2018. Budgettet blev godkendt.
7. Indkomne forslag



Bestyrelsen foreslog at 2018 blev kontingentfrit – jf. ovenstående og vedtaget.
Lise Lavelle havde indbragt et forslag vedrørende lavfrekvent støj.
Dette blev behandlet i plenum og nogle af de spørgsmål som blev stillet til metroselskabet
vil de vende tilbage med svar på, når de har konsulteret sig med deres eksperter. Emnet
om lavfrekvent støj er et svært område, og det blev i plenum vedtaget, at bestyrelsen ikke
vil foretage sig mere i forhold til forslaget andet end at følge op på Metroselskabets svar.

Det blev foreslået, at man tog sagen op som en individuel indsats for at sikre evt. gener ved
dette blev belyst.
Det er også muligt at kontakte Miljøkontrollen direkte, hvis man føler sig generet af
lavfrekvent støj og støj i øvrigt.
8. Valg af formand (nuværende formand Christian Alsted)
Formanden blev enstemmigt genvalgt.
9. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
Flemming Olsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Jón Kristjánsson blev genvalgt til bestyrelsen.
Kjeld Lykke blev valgt til bestyrelsen.
Hermed er bestyrelsen sammensat af repræsentanter fra de forskellige metrobyggepladser, da
Kjeld Lykke overtager pladsen fra den afgående kasserer og medlem Ove Hedegaard.
Anton Skovle og Bjarne Petersen ønskede ikke at genopstille.
Ligeledes ønskede suppleant Maj-Brit Kristjánsson ikke at genopstille.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats i foreningen
igennem flere år. Der rettedes en særlig stor tak til Bjarne Petersen for hans ihærdige og
effektfulde indsats for sikring af ejendommene ved PH-plads og Sortedamssøen i årene 2013-16.
Anton Skovle meddelte, at såfremt Sortedamgruppen ønskede emner forelagt for Indre By
Lokalråd ville dette kunne ske fortsat.
Der er ikke valgt yderligere til bestyrelsen og hermed ingen suppleanter.
10. Valg af suppleant
Se ovenfor.
11. Valg af medlemmer til Ad hoc udvalg: Arbejdet i følgende eksisterende bestyrelsesnedsatte ad
hoc udvalg fortsætter:
Andre interesserede end medlemmer i bestyrelsen blev opfordret til at indgå i udvalg, men dette
var der ikke interesse for. Bestyrelsen sammensætter herefter udvalg efter behov internt.
12. Valg af revisor
Foreningens nuværende revisor Dan Christensen genopstillede og blev genvalgt.
13. Eventuelt
Løst og fast snak om forskellige emner.
For referatet den 20/3 2018: Christian Alsted og Jón Kristjánsson

