Referat af generalforsamling i Ørestad Parkeringsforening 24.04.2018 kl 19.00 i mødelokalet i Stævnen
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens årsberetning
3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter
• Kirsten Lindberg Andersen, Pia Overgaard Nielsen og John Hansen genopstiller til bestyrelsen
• Vagn Køhler, Jørgen Steen og Aase Drescher genopstiller som suppleanter til bestyrelsen. Erik
Henriksen genopstiller ikke
6. Eventuelt
Ad punkt 1 - Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstillede Carsten West som dirigent og John Hansen som referent. Begge blev valgt uden
modkandidat. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad punkt 2 - Formandens årsberetning
Der henvises til den på hjemmesiden publicerede beretning.
Debat:
Debat om retssagen:
Det er de 4 seje kvinder, der søger om fri proces. ØPF støtter i forbindelse med ansøgningen om dette.
Carsten West forklarer, at retssagen vil komme til at handle om, hvorvidt By & Havn er et offentligt eller
privat selskab. Der er 2 temaer for retssagen: 1) det offentlige må ikke forskelsbehandle sine borgere 2) de
indtægter, som By & Havn har fra parkeringsvirksomhed er for 95% vedkommende til Københavns
kommune, og det skal derfor indgå i Københavns kommunes regnskab. Og derfor skal de betale det
overskud, de har haft fra parkeringsvirksomhed i Ørestad til Indenrigsministeriet.
Hvad gør vi for at skaffe flere medlemmer?
Vi skriver på FB, skriver mails, er i avisen, har været ude med flyers, været til andeløbet, til Grundlovsdag,
delt morgenbrød ud ved P-husene, afholder debatmøder. Vi har afholdt folkemøder to år i træk, hvor der
har været et pænt fremmøde, men det har ikke reflekteret sig i flere medlemmer. Flere har ikke gentegnet
sig.
Dialog omkring de historiske forhold omkring etablering af parkeringsforholdene i Ørestad
Parkering er ikke nævnt med et ord i Metroloven mv. Grundene har ikke - som påstået fra kommunen været solgt med rabat, da de er blevet solgt uden krav om etablering af parkeringspladser, hvilket gør, at
man har kunnet tage en højere pris fra bygherre. Dette betyder, at priserne af de almennyttige boliger, som
bliver opført er præcis lige så dyre som øvrige almennyttige i København som har en parkeringsplads
tilknyttet, men at man i Ørestad herudover kommer til at betale en de facto skat på 12.000 kr om året for
parkering.
Ad punkt 3 - Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
Kassereren beklager, at det tidligere publicerede regnskab var fejlbehæftet grundet en copy/paste fejl. Det
korrekte regnskab blev omdelt på mødet og er publiceret på hjemmesiden under indkaldelsen.

Kasseren fremførte, at budgettet var blevet overskredet grundet advokatomkostninger til ansøgningen om
den fri proces, som ikke var indregnet i budgettet, da muligheden først blev rejst på forrige
generalforsamling. Regnskabet blev godkendt.
Ad punkt 4 - Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent – forslag om uændret 200 kr pr kalenderår
Forslaget blev godkendt.
Ad punkt 5 - Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter
Kirsten Lindberg Andersen, Pia Overgaard Nielsen og John Hansen genopstillede som
bestyrelsesmedlemmer og alle blev genvalgt.
Vagn Køhler, Jørgen Steen og Aase Drescher genopstillede som suppleanter til bestyrelsen.
Genvalg til alle. Kirsten udtrykte samtidig stor tak til Erik Henriksen for hans indsats i hans periode som
suppleant.
Ad punkt 6 - Eventuelt
Generel dialog omkring parkeringsforholdene.
Vores advokat forventer en afgørelse om fri proces inden for de næste 4 uger. Det er altafgørende, at vi får
fri proces. Ansøgningen om fri proces er foretaget af de 4 gæve kvinder, men foreningen støtter dem.
Forslag om at medlemmerne tager ØPF op på deres respektive generalforsamlinger og opfordrer folk til at
støtte op om foreningen. Man kan også skrive til formændene for de forskellige
grundejerforeninger/ejerforeninger.
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