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Til medlemmerne i Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter. 

Generalforsamlingen indkaldes i overensstemmelse med foreningens vedtægter til afholdelse  

tirsdag den 19. maj kl. 17.00 på Arne Jacobsens Allé 15, i auditoriet i stueetagen. 

Pga. corona-situationen i Danmark afvikles generalforsamlingen med visse forbehold. Vi har booket et 

lokale med plads til 99 personer til trods for at vi plejer at være 20-25 personer. Vi opfordrer alle til at sidde 

med 1-2 meters afstand til hinanden. Der tilbydes ikke forplejning ved generalforsamlingen. Det er tilladt at 

medbringe egne drikkevarer mm. Der vil stå håndsprit ved indgangen til lokalet. Vi opfodrer alle til at holde 

afstand og blive hjemme hvis man oplever sygdomstegn. Det er muligt at deltage via fuldmagt til 

bestyrelsen. Fuldmagten kan hentes her: http://orestad.net/universitetskvarteret/dokumenter.html.  

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:  

1. Velkomst  
 

2. Oplæg om trafiksikkerhed og fremkommelighed på Ørestads Boulevard, Amager Vest – foranalyse 

På den nordlige del af Ørestads Boulevard og området omkring, har der i de seneste år været en markant 

stigning i bil- og cykelture som følge af den løbende byudvikling. Der er også registeret ulykker. På den 

baggrund skal Københavns kommune i 2020 foretage en analyse, der skal danne baggrund for løsninger, som 

vil forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området. 

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 
4. Godkendelse af årsrapport 2019 med revisionspåtegning samt bestyrelsens forslag om anvendelse 

af overskud/underskud i henhold til vedtægternes § 12.6. Bestyrelsen indstiller til, at underskuddet 
overføres til egenkapitalen 
 

5. Fastsættelse af medlemsbidrag for indeværende regnskabsår på grundlag af bestyrelsens budget 
for 2012 i henhold til vedtægternes § 12.3. Bestyrelsen indstiller, at det årlige medlemsbidrag 
fastsættes til 12 kr. pr. etm2 ekskl. moms.  
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 

8. Valg af revisor 
 

9. Eventuelt  
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Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelse: 

Formand Poul Holt Pedersen (DR), ikke på valg 
Næstformand Inge Rasmussens (AAB 87), udtræder af bestyrelsen, ny findes for 1-årig periode 
Tine Krab Kristensen (Bygningsstyrelsen), ikke på valg 
Trine Thorn (Nordea), genopstiller ikke, Nordea stiller med ny repræsentant 
Jørgen Ørbech (Universitetshaven Vest), modtager genvalg 

Suppleanter: 

Gertrud Birke (A/B Karen Blixen Parken), modtager genvalg 
Michael Povlsen (Radiorækkerne), modtager genvalg 

Der således aktuelt en ledige bestyrelsespost for en 1-årig periode. Det er naturligvis muligt at stille op som 
suppleant eller medlem. Man er meget velkommen til at kontakte Arendse Bardram Noes fra 
Grundejerforeningssekretariatet Ørestad på ANJ@orestad.net, hvis man ønsker at høre mere.  

Bilag 

Årsrapport for 2019 samt budgetforslag for 2020 vedlægges. Vedtægter, tidligere referater og 

fuldmagtsskabelon findes på vores hjemmeside: http://orestad.net/universitetskvarteret/dokumenter.html 

I bedes tilmelde jer generalforsamlingen. E-mail venligst navn samt ejendom til anj@orestad.net senest den 

18. maj. Hvis denne indkaldelse er tilgået en tidligere ejer, bedes den venligst sendt til rette modtager jf. 

vedtægterne § 4.6. Den nye ejer bedes desuden meddelt til undertegnede. 

På bestyrelsens vegne, 

Arendse Bardram Noes  

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad  

http://orestad.net/universitetskvarteret/dokumenter.html
mailto:anj@orestad.net

