Referat af generalforsamling i Ørestads Parkeringsforening 25.04.2017 kl. 19.00 på Ørestads Gymnasium
Dagsordenen var som følger:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Formandens årsberetning
Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
Indkomne forslag
 Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter
 Kirsten Lindberg Andersen og Pia Overgaard Nielsen genopstiller
 Henrik Skovhus Nielsen genopstiller ikke
 John Hansen opstiller
 Suppleanter Vagn Køhler, Jørgen Steen, Erik Henriksen og Aase Drescher genopstiller
6. Eventuelt
Ad punkt 1 – Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstillede Carsten West som dirigent og Pia Overgaard Nielsen som referent. Begge blev valgt
uden modkandidat. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.
Ad punkt 2 – Formandens årsberetning
Ørestads Parkeringsforening har aktivt markeret vores synspunkter i den offentlige debat, både i TV-Lorry,
artikler i Berlingske og Ørestads Avis og ikke mindst på Facebook. Vores gennemslagskraft har været stor,
ikke mindst i forbindelse med indvielsen af Royal Arena, hvor vi er overbevist om at den gode ordning, der
er indgået med Fields, ikke ville være kommet i stand, hvis ikke vi havde taget sagen op.
Herudover har vi promoveret vores sag ved uddeling af flyers og morgenbrød ved to P-huse,
husstandsomdelt ca 3.500 flyers i Ørestad Syd og City og uddelt flyers ved Ørestad Kulturdag. Endelig
afholdt vi et velbesøgt debatmøde på Ørestads Gymnasium, hvor ca. 150 diskussionslystne borgere
krydsede klinger med de fremmødte politikere fra C, V, S og Ø.
Vi har endvidere haft dialog med Jan E. Jørgensen (V) og Lars Aslan Rasmussen (S), som begge uafhængigt
af hinanden har stillet spørgsmål til ministeren om vores situation – desværre uden seriøse svar.
Frank Jensen har trods talrige henvendelser ikke taget imod invitationer til at diskutere vores sag med os,
og derfor var det en glæde, da blå partier med Jakob Næsager (K) i spidsen i marts forelagde en del
spørgsmål om vores situation til Frank Jensen. Overborgmesteren fremstod arrogant, sur og ikke mindst
meget presset, og fremførte at Ørestad sammen med Nordhavn skal afdrage de 15 milliarder, som By &
Havn har gæld for, ligesom han postulerede, at vi her i Ørestad bor billigere end andre i København.
I Ørestads Parkeringsforening står vi selvsagt uforstående overfor, at Ørestad og Nordhavn skulle have en
særlig forpligtelse til at finansiere metroen, som hele byen har glæde af.

Det er bestyrelsens håb, at Frank Jensen personligt vil stille op og forelægge sine holdninger sammen de
øvrige inviterede politikere, når vi den 9. november kl. 19.00 afholder vælgermøde på Ørestads Skole. Bent
Falbert vil igen være dirigent, og vi forventer, at mange borgere igen vil komme og debattere vores
urimelige behandling og få en god debat.
Vi har udarbejdet en skriftlig politisk beretning med bilag fra advokat og minister. Den er blevet lagt ud på
vores hjemmeside, hvor den kan læses. Beretningen uddrager 4 konklusioner, som gengives her:
Konklusion 1
Bilisterne i Ørestad er pålagt en særskat til finansiering af Metrobyggeriet – en særskat som vel at mærke
kun rammer beboerne i Ørestad, og ikke alle andre borgere i København, som benytter Metroen.
Konklusion 2
Det kan formodentlig ikke bebrejdes By&Havn, at de forfølger de forretningsmæssige mål, som deres
politisk valgte bestyrelse har opsat, herunder at By&Havn skal skaffe finansiering til Metroen ved at
opkræve en særskat af beboerne i Ørestad ved at drive midlertidig parkeringsvirksomhed.
Konklusion 3
Metroloven, der udgør det legale grundlag for By&Havns virksomhed, herunder deres
parkeringsvirksomhed, giver mulighed for etablering af parkeringsanlæg som led i deres udviklingsarbejde,
men der er ikke legalt grundlag for at drive permanent parkeringsvirksomhed. Det er således et spørgsmål
om tid – hvis denne tid ikke allerede er overskredet – før ejerne af By & Havn overtræder lovgivningen. I
det øjeblik parkeringsvirksomheden antaget permanent karakter, er der tale om at By&Havn omgår eller
overtræder lovgivningen.
Konklusion 4
Københavns Kommune og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (som ejere af By&Havn I/S)
overtræder ”Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale
parkeringsindtægter” ved at undlade at indregne 95% af parkeringsindtægterne fra By&Havns
parkeringsvirksomhed i kommunens parkeringsregnskab. Der er tale om en i samdrægtighed politisk
vedtaget omgåelse, for at undgå at ejerne skal tage stilling til en ekstra finansiering af By&Havns underskud,
der ville opstå, såfremt overskuddet fra By&Havns parkeringsvirksomhed via kommunen skulle tilgå
Finansministeriet i stedet for By&Havn.
Det er bestyrelsens håb, at alle borgere vil støtte op om vores arbejde, da det er vigtigt, at vi står sammen i
den valgkamp, der nu ligger foran os. Sker der ikke noget ved dette valg, er der 4 år til næste chance.
I forlængelse af formandens beretning opstod en længere dialog, som i hovedparten burde være behandlet
under punkt 6 Eventuelt og er derfor refereret under dette punkt.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt formandens beretning.
Ad punkt 3 – Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
Dirigenten gennemgik foreningens årsregnskab, som efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad punkt 4 – Indkomne forslag
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget til 200 kr. pr. kalenderår, gældende fra 2018.

Ad punkt 5 – Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter
Kirsten Lindberg Andersen, Pia Overgaard Nielsen og John Hansen blev valgt til bestyrelsen. Vagn Køhler,
Jørgen Steen, Erik Henriksen og Aase Drescher blev valgt som suppleanter. Bestyrelsen har umiddelbart
efter generalforsamlingen konstitueret sig selv med Kirsten Lindberg Andersen som formand og John
Hansen som kasserer.
Ad punkt 6 - Eventuelt
Den livlige dialog på generalforsamlingen er for overskuelighedens skyld refereret samlet i nedenstående
temaer.
Anerkendelsessøgsmål og fri proces
Med de konklusioner, der udledes i den politiske beretning, har foreningens advokat indikeret, at
foreningen vil være godt stillet i forhold til at søge fri proces i forbindelse med et muligt
anerkendelsessøgsmål mod Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt mod Københavns kommune for
overtrædelse af Metroloven og Lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af
kommunale parkeringsindtægter.
Der blev diskuteret, hvordan foreningen kan rejse midler til at søge om fri proces, herunder mulighed for
crowdfunding.
Bestyrelsen bemyndiges til at indlede dialog med advokaten om ansøgning om fri proces samt anlæggelse
af et anerkendelsessøgsmål mod stat og kommune.
Kontingent og kampagnebidrag
Husstandsmedlemsskab
Der blev stillet forslag om mulighed for et husstandsmedlemskab på 300 kr. Bestyrelsen vil undersøge den
tekniske mulighed for at administrere dette og i givet fald stille forslag om dette på en kommende
generalforsamling.
Kontingentopkrævning
Det er blevet identificeret, at kvitteringen for betaling af kontingent via foreningens hjemmeside er
fejlbehæftet, da kvittering gives for medlemskab 365 dage frem og ikke for indeværende kalenderår, som
vedtægternes punkt 4 foreskriver. Bestyrelsen vil sikre, at der bliver overensstemmelse mellem disse
fremadrettet og tage initiativ til at opfordre medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent for 2017 at
indbetale dette snarest, således at der er ressourcer til flere initiativer i forbindelse med kommunalvalget.
Kampagnebidrag
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at opkræve et yderligere kampagnebidrag på 200 kr. for
2017 i forbindelse med aktiviteter op til kommunalvalget.

Alliancepartnere
Der blev forespurgt til et muligt samarbejde med beboere i Nordhavn, som er underlagt endnu mere
urimelige forhold end os. Bestyrelsen har tidligere været i dialog med repræsentanter fra Nordhavn, men
det vurderes, at deres organisation og forankring i lokalsamfundet ikke pt. giver anledning til et samarbejde.
Der blev også forespurgt, hvilke politiske partier, der er foreningens venner. Formanden understregede, at
foreningen er partipolitisk uafhængig, men at vi samarbejder med de politikere og de partier, der støtter
foreningens sag. For nuværende er det alene den blå blok. Op til forrige kommunalvalg var der flere
politikere fra rød blok, der foregav at støtte foreningens sag, men forblev tavse efter valget. Foreningens
medlemmer opfordres derfor til at være opmærksomme på forskellen mellem stemmefiskeri og reel
interesse for foreningens sag.

For referat:
Pia Overgaard Nielsen
Godkendt af bestyrelsen:
Kirsten Lindberg Andersen

John Hansen

