REFERAT
Emne

Regnskabsmøde i Vandlauget i Ørestad

Dato

Mandag den 23. marts 2015

Til stede

Gertrud Birke, repræsentant for G/F Ørestad Universitetskvarter (GB)
Niels Walentin Jensen, repræsentant for G/F Ørestad City (NWJ)
Helle Stigaard, repræsentant for G/F Ørestad Syd (HS)
Lotte Eiskjær Andersen, repræsentant for G/F Ørestad Center (LEA)
Anne Frederikke Aage, repræsentant for G/F Ørestad City Syd (AAA)
Kasper Fabricius, repræsentant for G/F Amager Fælled Øst (KF)
Jens-Kristian Lütken, repræsentant for Københavns Kommune, Borgerrepræsentationen (JKL)
Jakob Hougaard, repræsentant for Københavns Kommune, Borgerrepræsentationen (JH)
Kirsten Ledgaard, repræsentant for By & Havn (KL)
Majbritt Mose Dam, Datea (MMD)
Anne Rask Vendelbjerg, GF Sekretariatet Ørestad (ARV)

Næste møde Mandag den 15. juni kl. 16.00

1. Indledning og godkendelse af referat fra sidste møde



MMD blev valgt som dirigent
Referat fra bestyrelsesmøde den 17. november blev godkendt

2. Aflæggelse af ledelsesberetning
GB henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten. Der var ingen bemærkninger hertil.
3. Godkendelse af årsrapport for 2014





MMD gennemgik årsrapporten for 2014 udvisende et overskud på 113.107 kr. Det blev
besluttet at lade overskuddet blive i vandlauget for at sikre en lille økonomisk buffer.
Da vandlauget omkring årsskiftet oplever likviditetsproblemer, blev det besluttet i
fremtiden at godkende det kommende års budget på årets sidste bestyrelsesmøde for at
kunne opkræve medlemmerne i begyndelsen af året.
Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet.
Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

4. Godkendelse af budget for 2015 samt fastsættelse af medlemsbidrag




MMD gennemgik budgetforslaget for 2015, som har udgiftsposter på alt 5.015.000 kr.
ARV opridsede baggrunden for den nye mere overskuelige kontoplan.
Budget og bidragsfordeling blev godkendt.

5. Valg af formand og næstformand samt repræsentant til GF Sekretariatets bestyrelse
 GB blev genvalgt som formand for Vandlauget.
 Det blev blesluttet at forsætte uden en næstformand.
 KL blev genvalgt som repræsentant til GF Sekretariatets bestyrelse.
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6. Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt som revisor
7. Aftale mellem GF Sekretariatet og Vandlauget
ARV fremlagde samarbejdsaftalen ml. GF Sekretariatet og Vandlauget for 2015. Aftalen blev
godkendt.
8. Aktioner fra formand og administration siden sidst
GB og ARV orienterede om følgende:












Projektet i Emil Holms Kanal nærmer sig sin afslutning. Kunstværket ORB er blevet udlagt i
Universitetskanalen og indviet i slutningen af februar. Trædækkene er ved at blive anlagt
og vil blive indviet i slutningen af april.
Der har været en drukneulykke i søerne i Ørestad Syd. Vandlauget har intet ansvar i den
forbindelse.
Vandlaugets driftsgruppe arbejder med fremtidig skybrudssikring. Rambøll er ved at
udarbejde et notat med kommende indsatspunkter.
Vedr. overdragelse af Nordre Landkanal fra By & Havn til vandlauget er der intet nyt at
berette. Forventet tidsplan for overdragelse er tidligst til efteråret.
Vandlauget har i 2014 støttet Campus Cup - en kapsejlads i Universitetskanalen arrangeret
af studerende fra ITU. Campus Cup vil også fremover blive arrangeret ved studiestart, og
vandlaugets driftsgruppe indstiller, at vandlauget løbende støtter arrangementet med et
mindre beløb. Dette var der opbakning til.
Der er intet nyt at berette vedr. evt. indlemmelse i vandlauget af kanalerne i det
kommende Bella Kvarter. Oplæg fra Bella center afventes.
Sø 3, som i dag er afgrænset af en dæmning mod rækkehusene, skal færdiggøres i løbet af
sommeren. Sekretariatet følger processen og melder info ud til beboere m.v., om hvornår
søen tømmes, info om vandstandssænkning i de tilstødende søer osv.
Vandlaugets både og kajakker udlægges i 2015 ved søerne i Ørestad syd ud for 8TALLETs
café samt ved den nye café STUDIE i Ørestad Nord. Kajakkerne lægges ud i maj.
Det nye miljøvenlige rensemiddel på renseanlægget testes fortsat. Formentlig afsluttes
testperioden til efteråret, hvorefter der tages stilling til, om der skal søges om en
permanent tilladelse hos Københavns Kommune.
Sekretariatet har fået en henvendelse fra Bach Gruppen, som skal byudvikle området nord
for Ørestad, og i den forbindelse har forespurgt om muligheden for at koble sig på
vandlauget. Driftsgruppen ser positivt herpå og vil indlede en dialog med Bach Gruppen om
vilkår m.m.

9. Drøftelse af bro ved Ceracos byggeri på Arne Jacobsens Allé
GB berettede om baggrunden vedr. sagen med broen ved restaurant Rambla ved Ceracos byggeri
PULS. Status er, at der skal etableres en ny bro. Vandlaugets driftsgruppe ser gerne, at der
etableres en bro med gelænder, så affald m.m. kan fanges, inden det ryger i kanalen.
Der er nu blevet udarbejdet et forslag til et glasgelænder af byggeriets arkitekter. Vandlaugets
bestyrelse bakkede op om forslaget. Der udarbejdes en skrivelse til TMF om, at vandlauget er
positive over for forslaget og meget gerne ser et gelænder, som kan stoppe affald. Gelænderet er
vigtigt, da broen har karakter af en serveringsbro.
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10. Fremvisning af video nr. 2 + 3 om vandlauget
Vandlaugets videoer blev fremvist. Videoerne kan findes på www.vandlauget.dk samt på
www.youtube.com
KF spurgte til status for engelsk tekstning af videoerne. ARV undersøger sagen.
11. Eventuelt
Næste møde blev fastsat til mandag den 15. juni kl. 16.00
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