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Beretning for 2017
På generalforsamlingen i april 2017 havde vi følgende punkter til behandling:
Husstandsmedlemsskab:
Bestyrelsen har fravalgt familiemedlemsskab af administrative årsager.
Kampagnebidrag:
Kampagnebidraget til kommunevalget blev fravalgt, da vi lagde indsatsen på at rekruttere nye medlemmer
ved at tilbyde en ny betalingsmetode, MobilePay.
Kontingentopkrævning:
Kvitteringen på medlemskaber via hjemmesiden stemmer nu overens med kalenderåret, som beskrevet i
vedtægterne.

Det har været et travlt og spændende år for ØPF. Møder med politikere, tilrettelæggelse af valgmødet og
ikke mindst forarbejdet til ansøgningen om fri proces og en del bestyrelsesmøder.
Da Københavns Kommune gentagne gange har afvist vores ønske om at få samme parkeringspriser i
Ørestad som i resten af København, har vi ikke haft andre muligheder end at søge en retslig afgørelse.
Heldigvis dukkede der "fire seje damer" op, som ville anlægge en sag mod kommunen og staten, hvis de
kunne få fri proces til sagen. ØPF og vores advokat har bistået de 4 med at søge Civilstyrelsen om fri proces,
så en sag kan rejses.
Det er en lang proces, og der er mange sten der skal ryddes af vejen for at komme i mål med en fri proces,
men indtil videre har vi fået alle sten fjernet. Vi af venter nu inden for få måneder at få en afgørelse om
sagen kan rejses.
Det er selvfølgelig ikke gratis at få advokatbistand til en sådan sag. ØPF har en meget kompetent advokat
der har bistået med et oplæg til Civilstyrelsen, og han har arbejdet meget mere end vi betaler for.
Det har været hårdt for bestyrelsen at skaffe de midler vi har haft brug for, idet vi kun har kontingentet fra
medlemmerne til at dække udgifterne.
Bestyrelsen håber derfor, at der er mange flere bilister her i Ørestad der slutter om foreningen. Kommer
der en retssag med et gunstigt resultat vil det være til fordel for alle i Ørestaden.

I november måned 2017 havde ØPF i samarbejde med Jens-Kristian Lütken besøg af skatteminister Karsten
Lauritzen. Ministeren var lydhør overfor forskelsbehandlingen, og fandt det helt urimeligt. Bestyrelsen
forklarede hele sammenhængen om forskelsbehandlingen, hvordan sagen er skruet sammen så det kun er
bilisterne i Ørestad, der afdrager på metrogælden osv.
Der var udarbejdet et oplæg hvordan vi ser på sagen. Dette oplæg tog ministeren med til regeringens
økonomiudvalg, der havde møde samme dag. Vi har nu rykket for hvordan sagen står, og håber der er nyt
til generalforsamlingen den 24. april 2018.
ØPF havde arrangeret et debat-/valgmøde i forbindelse med kommunevalget. Mødet blev afholdt den 9.
november 2017 på Ørestad Gymnasium hvor 9 politikere fra Borrepræsentationen var inviteret.
Frank Jensen var igen inviteret til mødet i Ørestad - faktisk kunne han bestemme hvilken dato der ville
passe ham. Overborgmesteren valgte atter engang at sige nej tak! Det er utilfredsstillende at vi har en
borgmester, der total undgår at møde en hel bydel fordi han muligvis har en dårlig sag.
Konklusionen på debat-/valgmødet var som forventet, at rød side syntes prisen er som den skal være, og
blå side vil gerne arbejde for at der kommer en nedsættelse af prisen.
Vi kan nu kun afvente svaret fra Civilstyrelsen og håbe det bedste.
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