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BESTYRELSESMØDE 08. juni 2020 

Ejerforeningen Øresund Parkvej 3. etape (ØSP3)  

Tilstede: Henrik (Formand), René, Ulla, Johnny, Majken, Malte og Morten 

Valg af Referent  Henrik Paaske  

Godkendelse af 

referat fra sidste 

møde  

Referat af sidste bestyrelsesmøde har været rundsendt. Der var ingen yderligere 

bemærkninger til referatet. Referatet vil blive lagt på hjemmesiden.  

Generalforsamling Ejerforeningen Øresund Strandpark, etape 3 fik afholdt ordinær 

generalforsamling tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 19.00 på Grønningen og via digital 

løsning (Team Link). Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt og varslet i henhold til foreningens vedtægter.  

 

Årsregnskab for 2019 og budget for 2020 blev enstemmigt godkendt og 

vedtaget. 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter var på valg, og alle blev valgt ind 

med de samme roller. På bestyrelsesmødet konstituerede bestyrelsen sig med en 

opgavefordeling som i den gamle bestyrelse.  

 

Jf. de nye vedtægter er bestyrelsen valgt for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde 

sted. To medlemmer afgår ved lige årstal, medens tre medlemmer afgår ved 

ulige årstal. Rækkefølgen drøftes på næste bestyrelsesmøde. Valg af 

næstformand drøftes ligeledes på næste bestyrelsesmøde. 

 

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag d. 26. maj vil blive lagt op på 

hjemmesiden. 

 

Skanska  Syn- og skønssagen kører som forventet.  

Bestyrelsen modtog en summeret mundtlig gennemgang af Syn- og skønssagen. 

Vi følger den tidligere lagte strategi. Det er stadig bestyrelsens håb at sagen kan 

lukkes indenfor det næste år. 

Bestyrelsen er fortsat fortrøstningsfulde mht. det endelige resultat af 

undersøgelserne. 

 

Bygningerne  Fibernet: 

• Det blev aftalt at Mikkel (20, 1. th.) skulle komme med et oplæg til et 

orienteringsmøde om fibernet, som ønskes afholdt den 7. september 

2020 kl. 19.00 på Grønningen. Indkaldelse sendes ud efter næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Cykelskur: 

• Det blev aftalt at Maiken skulle igangsætte cykelskursprojektet. 

 

Beboerhenvendelser: 

• Beboerhenvendelse vedr. lugt fra affaldsskakt blev drøftet. SRS vil blive 

kontaktet med henblik på at undersøge sagen. 

• Henvendelse omkring P-tilladelse til trailer v. ØSP21. Godkendt hos 

både Ejerforeningen og Grundejerforeningen. Tilladelse udløber 18. 

Juni. 
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Projekt nyt låsesystem: 

• Projekt nyt låsesystem blev nævnt på Generalforsamling. Lars Wriedt 

(20 3.tv) meldt sig som frivillig. Bestyrelsen besluttede at takke ja til 

Lars' tilbud om assistance. 

 

Økonomi Alt kører som forventet. 

 

Eventuelt  

Næste møde Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19:00 

 


