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Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 12.06.2008

Til stede fra bestyrelsen: Jacob Hygom, Louise Thielsen, Villy Quaade, Marina Bay
Dueholm

Øvrige andelshavere til stede: Heidi Boye, Christina Svennevig, Tilde Kjær, Carina
Thielsen

Fremmødte i alt: 8

Gyldige fuldmagter: 6

Lars Grønberg, Kristina Christoffersen, Signe Filskov
Flemming Wegener, Jeanette Jensen, Anne Printz
Mogensen.

Repræsenterede andelshavere: 14

Dagsordenens pkt. 1 (valg af dirigent og referent):

Jacob Hygom blev valgt til referent og dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var
indkaldt lovligt efter foreningens vedtægter og var beslutningsdygtig.

Dagsordenens pkt. 2 (forslag fra Carina Thielsen om ændring af vedtægternes
fremlejebestemmelse)

Forslagsstilleren ønskede at ændre forslaget, således at bestemmelsen om, hvor længe man skulle
have beboet en lejlighed før en fremleje efter forslagets øvrige ordlyd kunne godkendes, ikke kom
til at gælde for andelshavre, der flyttede internt i foreningen. Sådan som forslaget var formuleret
vil en godkendelse af forslaget betyde, at man hver gang man flytter internt, skal have beboet den
nye lejlighed i 3 år før en fremleje efter forslaget kan godkendes.

Formanden forklarede, at en ændring af forslaget ikke kunne lade sig gøre på
generalforsamlingen, da det ville ændre væsentligt i forslagets betydning. Hvis man ville ændre i
forslaget, blev man nødt til at trække det, og genstille det på en senere generalforsamling.
Formanden gjorde også opmærksom på, at man ikke fra bestyrelsens side havde lovhjemmel til at
dispensere fra en foreslået og vedtaget vedtægtsændrings ordlyd. Når ført en konkret formulering
var vedtaget, var bestyrelsen forpligtiget til at efterleve beslutningen.

Forslagsstilleren bestemte sig herefter til at fremsætte forslaget som oprindeligt angivet på årets
ordinære generalforsamling.

Forslaget blev sat til afstemning og resultatet blev, at 11 stemte for og 3 imod. Forslaget blev
således endeligt vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev herefter afsluttet af dirigenten.
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Dirigent og referent: ________________________________
Jacob Hygom (Bestyrelsesformand)

Bestyrelsen:

____________ ________________________
Villy Quaade (Næstformand) Louise Thielsen

_______________________ ___________________________
Mikkel Lindskov Hansen Marina Bay Dueholm


