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Referat fra generalforsamlingen d. 1. maj 2018 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskab 2017-18 samt orientering af budget 2018-19 

4. Fremsendte forslag: 60 års stiftelsesfest samt økonomi. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt. 

Referat: 

1. Dirigent blev Jens Barfred 

2. Formandens beretning 

Se bilag 

Spørgsmål til beretningen: 

X. (X= spørger fra salen). Hvad med Rideskolen / bygningerne? Formanden kunne svare, at 

kommunen er opmærksom på, at så snart bygningerne er ryddet helt, skal de fjernes. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Pia fremlagde regnskabet som var udleveret (og vedhæftet her)  

Mogens spurgte til renoveret bådebro. 

Jens spurgte om vi fik noget ud af at være medlem af PL (kontingent kr. 9.932,00). 

Bestyrelsen har også talt om det, beslutningen var om vi turde at undvære den, da vi kan få hjælp 

til retssager, rådgivning og andre dyre sager. 

Regnskab blev godkendt. 

Pia orienterede om budgettet, bl.a. 60 årsfesten, se næste punkt. 

4. Bestyrelsen foreslår, at et festudvalg må bruge kr. 30.000 til en 60 års stiftelsesfest. 

Festudvalget beslutter selv tid og sted. 

X. spurgte om egenbetaling? Formanden foreslog, at egenbetaling kun skulle være på tale, hvis det 

kom til at koste mere end de kr. 30.000 

X. spurgte om vi vidste, hvor mange medlemmer der havde været med fra starten af? Det ved vi 

ikke umiddelbart. 

Forslaget og beløbet blev godkendt. 

Festudvalg: Michelle Hansen og Amanda Mansour er i festudvalget. 

Hvis flere vil være med i festudvalget, er de velkommen, men skal melde sig til inden d. 1. juni! 

5. Valg af bestyrelse: 

Formand for 1 år: Tania Thøgersen blev genvalgt 

Sekretær for 1 år: Poul Jensen blev genvalgt. 

Næstformand for 2 år: Willy Jensen blev genvalgt. 

Kasserer for 2 år: Pia Bendt blev genvalgt. 

6. Valg af bestyrelses suppleanter: 

Jens Barfred og Jørgen Lund-Nielsen blev valgt for 1 år. 
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Revisor for 1 år: Mohamed Shalaby blev genvalgt 

Revisorsuppleant for 1 år: Lis Hansen blev valgt 

8. Eventuelt: 

Amanda spurgte om der kunne gøres noget ved de fartglade bilister, trafikdæmpning, 

forhindringer? 

Formanden fortæller at vi tidligere har fået afslag, fordi det forhindrer kørsel med 

udrykningskøretøjer m.v.. Men efter kommunens trafikmåling, kan det måske ændres? 

Michelle foreslog, at man som tidligere har skrevet til politiet (www.politi.dk), gentagne gange, så 

kom de til sidst ud med måleudstyr og bødeblok. 

X. opfordringer til at vi selv (medlemmerne) kører langsommere, og tager hensyn. 

 

Debat om levende hegn: X. spørger om hvem bestemmer om der må være levende hegn? 

Det er kommunalbestyrelsen. Der er forskel på lokalplanerne på landsiden, og den på vandsiden 

Der kom mange forslag på bordet. 

 

Vi har en fælles cykeltur lørdag d. 12. maj kl. 10 Strandparken rundt. Tilmelding til Poul. 

Fælles kajakdag d. 18. august, mødes Bådsmandsvej 16, Tilmelding til Poul 

 

Debat vedr. stierne ved søerne / Strandparken.  

Der var meget debat om racercykler, og deres høje fart omkring fodgængerne, og hvad med et 

stykke strand hvor det er tilladt at bade med hun? 

Vi opfordrer alle til at deltage i Strandparkens borgermøde, på Ishøj rådhus (Ishøj Store Torv 20, 

Byrådssalen 2. etage) d. 9. maj kl. 19 – 21.00 

Her kan vi komme med vores ønsker til Strandparken. 

Hent folder her: https://strandparken-kbh.dk/wp-content/uploads/2018/04/folder-til-

borgermoede-i-strandparken-9-maj-2018.pdf 

 

X.- spørger om fortov på Gl. Køge Landevej langs med hangarerne, hvem har ansvaret for 

vedligeholdelse af buske, som vokser ud over fortov, m.v.? 

Vi fik konstateret at Hvidovre kommune fralagde sig ansvaret, og meddelte at det var Skov og 

naturstyrelsen. 

 

NABO HJÆLP. 

Vi opfordrer alle til at have et Nabohjælp skilt på postkassen. 

Pia vil gerne bestille de små klistermærker, i skal bare sende navn og adresse til Pia på e-mail (find 

e-mail adresser på vores hjemmeside: http://sjolundshusene.dk ) 

 

Ps.: X. = spørger fra salen, hvor vi ikke fik fat i navnet. 

 

Venligst sekretæren. 
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