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BESTYRELSESMØDE 28. september 2020 

Ejerforeningen Øresund Parkvej 3. etape (ØSP3)  

Tilstede: Henrik (Formand), René, Johnny, Morten. Afbud fra Ulla, Maiken og Malte. 

Valg af Referent  Morten Hviid-Andersen  

Grundejerforeningen Formanden introducerede kort formålet med mødet, som var, at drøfte en række 

oplæg til beslutninger, som drøftet på et møde mellem de 5 Ejerforeningers 

formænd afholdt d. 15. september 2020 (formandsmødet). 

 

Formanden berettede, at formålet med formandsmødet havde været at vende 

samarbejdsklimaet i Grundejerforeningen og redegjorde for de punkter som 

beskrevet i mailen ’Grundejerforeningen Øresund Strandpark’ sendt til de 

andre formænd 15. september 2020 20:31. 

 

Efter at have drøftet alle punkter som beskrevet i mailen, besluttede en enig 

bestyrelse: 

• at man tager samarbejdsklimaet i, og med, Grundejerforeningen 

alvorligt. 

• at årsagerne til et forringet samarbejdsklima ikke syntes belyst 

tilstrækkeligt på formandsmødet. 

• at bestyrelsen i etape 3 overholder ejerforeningens vedtægter og den 

gældende forretningsorden. 

• at det alene er bestyrelsen i ØSP3, som indstiller ØSP3-repræsentanter 

til arbejdet i Grundejerforeningen. 

• at ingen bestyrelsesmedlemmer i ØSP3 har mandat til bilateralt at 

indgå aftaler med de andre ejerforeninger uden forudgående drøftelse 

med egen bestyrelse. 

• at ØSP3 støtter en rotation af bestyrelsesmedlemmer til 

Grundejerforeningen såfremt dette sker i overensstemmelse med 

Grundejerforeningens vedtægter og gældende forretningsorden. 

• at ØSP3 vil tage bestik af situationen efter et nyt formandsmødet d. 1. 

oktober. 

• at ØSP3 anerkender det af formanden for GF konstituerende møde for 

den nye bestyrelse i Grundejerforeningen planlagt til d. 7.oktober.  

• at bestyrelsen i ØSP3s besluttede ikke at ændre på sammensætningen 

af ejerforeningens repræsentanter til arbejdet i Grundejerforeningen er 

vedtaget på bestyrelsesmødet d. 11. august. 

• at bestyrelsen i ØSP3 ønskede nye kræfter på formandsposten i GF 

efter Etape 5 ved roret i mere end 10 år. 

• At bestyrelsen i ØSP3 vil støtte enhver formandskandidat fra etape 1, 

2, 3, 4, med en etape 3-repræsentant som sidste prioritet ift. et 

formandskandidatur. 

• at man for at forbedre samarbejdsklimaet og højne professionalismen i 

Grundejerforeningen igen opfordrer til at man får tilknyttet en advokat 

som bisidder eller formand for GF i en periode på 12 måneder, som så 

kan forlænges efter behov. 

 

Næste møde Tirsdag d. 08. oktober 2020 kl. 19:00 

 


