Sundby Lokalråd´s ÅRSMØDE 2015
E-mail formand: ib@wendrup.dk – tlf.: 4034 3645
http://sundbylokalraad.dk
Referat af årsmødet mandag den 13. april 2015 – kl. 19.00 i Amager Kulturpunkt,
Huset, Øresundsvej 6,2.tv. lokale 21
Dagsorden:
Pkt. 1 Navneopråb, valg af dirigent og referent,
samt godkendelse af referat fra 2.3.2015
Dirigent Anders Hjort og referent Hanne Schmidt
Referat fra 2.3.15. godkendt
Pkt. 2 Forretningsudvalgets beretning.
Ib Wendrup gennemgik lokalrådets aktivitet i løbet af året. Oplægget fremsendes til alle
medlemmer med referatet fra årsmødet sammen med indkaldelse til næste lokalrådsmøde
Pkt. 3 Ændringsforslag til Strategi- & Handlingsplan
Strategiplanen for lokalrådets arbejde fasholdes med få ændringer, som blev vedtaget på årsmødet.
Sidste pind omformuleres til: ”SL skal gennem Metrogruppen følge op på de gener, som udspringer
af metroen til lufthavnen.”
Angående handleplanen udgår sidste pind, da vi i mellemtiden har fået udført dette arbejde. Carsten
Sahl har påtaget sig at vedligeholde den.
Hvad angår den historiske pjece er der nu gang i den del der omhandler Amager Strandpark. Vi
mangler input fra Ib vedr. kulturbutikken og lokalrådets rolle, samt input vedr. BAS
Pkt. 4 Aflæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent og af
dispositionsramme for forretningsudvalget
Vi vedtog at alle lokalrådets foreninger fortsat er kontingent fri og FU´s dispositionsramme udgør
kr. 10.000.
Vi har en formue som vi skal strække så længe som muligt, så sparsommeligheden prioriteres højt.
Vi skal dog satse på ikke at bruge mere end 5000 kr. om året. Vi kan fortsat søge midler til vores
lokalpolitiske pjecer gennem lokaludvalgene.
Regnskab og budget vedtaget.
Pkt. 5 Indkomne forslag:
Egen betaling af julefrokosten. Ib foreslog sammenskudsgilde, ligesom det sidste år, som var
vellykket. Vedtaget.
Pkt. 6 Valg af:
a)
Formand
Ib Wendrup valgt
b)
Næstformand
Berit Bro valgt
c)
Sekretær
Hanne Schmidt valgt
d)
Kasserer
Carsten Sahl Mortensen valgt
e)
medlem af FU
Bent Jørgensen valgt
f)
2 Suppleanter
Jørgen Melskens og Anders Kristensen
g)
2 Revisorer
Anders Hjort valgt
h)
1 Revisorsuppleant
Jens Green valg
i) Øvrige valg 1 Repræsentant til www.frivilligcenteramager.dk Vakant
Vi har en plads i bestyrelsen her. Ingen på mødet ønskede at deltage, men vi kan tage det op igen på
en lokalrådsmøde.

Pkt. 7 Eventuelt
Strandparkpjecen: Arkitekt Dan Haslund var tidligt med i skitsering af projektet. Carsten
Lægsmand var leder af Kulturbutikken. Efter dannelsen af Rivieraudvalget meldte de sig i ind i
lokalrådet, får at få lokalstøtte, hvorefter SL spillede en stor rolle i at få planen vedtaget.
Hvad angår BAS skal Hanne interview Jens Green. Hun samler de indkomne tekster og fremsender
dem til alle, før hun begynder at udarbejde layout på selve pjecen.
Hanne fortalte om det nye boligbyggeri på Batterigrunden, og hun skal interviewes til
Bryggebladet. Vi fremsendte i 2009 en protest mod at man ændrede kommuneplanen til
boligformål. Hidtil skulle det jo bruges til offentlige formål. Vi har i årtier været underforsynet med
svømmehaller og idrætshaller i kommunen, hvorfor det er uforståelig at man sælger ud af jord der
kunne bruges til institutioner, sundhed og kultur. Hanne fik lov til at udtale sig kritisk til
Bryggebladet også på vegne af lokalrådet.
INDBYDELSE til markering af 70-året for Danmarks befrielse fra Niels Henrik Olsen
Mandag den 4. maj 2015 kl. 13.15 på Kastrup Fort nordre kasemat, der åbnes til besigtigelse!
SULFA: Udflugt 10.5.2015 Cafe Sundbyvester, se: http://www.sundbylokalhistorie.dk/
tilmelding senest 5. maj til Jørgen Melskens, digevej111@gmail.com - Tlf. 40871753
Kommende møder:
Næste lokalrådsmøde mandag den 1. juni 2015 kl. 19.00 i AKP, lokale 21
Næste FU-møde onsdag den 20. maj 2015
Skt. Hans FU-seminar 26.6.2015 kl. 14

