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Formanden Jacob Lousdal (JJL)bød velkommen til de fremmødte og præsenterede sig selv og de 

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer samt forretningsfører: Erling C. Larsen, næstformand og 

kasserer, Lene Moeskjær, bestyrelsesmedlem samt forretningsfører John Henri Slej. 

JJL foreslog dernæst forretningsfører John Henri Slej (JHS) som dirigent. Der fremkom ikke andre 

forslag. JHS var derefter valgt som dirigent. 

Der var mødt 31 medlemmer inkl. bestyrelse, til bestyrelsen var der indleveret 3 fuldmagter og 2 

medlemmer havde tilsammen 3 fuldmagter, så alt i alt var der 37 medlemmer repræsenteret 

JHS fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig da indkaldelsesfristen var overholdt jf. den 

afholdte generalforsamling den 27. marts 2017. 

Der er kun eet punkt på dagsordenen, nemlig godkendelse af de vedtægtsændringer som blev godkendt 

på den ordinære generalforsamling. 

1. Vedtagelse af vedtægtsændringer. 

JHS efterlyste kommentarer til punktet. 

Der var et par indlæg, der gjorde opmærksom på, at de, som ikke var tilstede på den ordinære 

generalforsamling, ikke havde kendskab til ændringerne til de vedtægtsændringer som var 

fremkommet som bestyrelsens forslag. 

På foranledning af dette oplæste JHS de ændringer som lå til vedtagelse: 

§ 4 Stk.3. ”Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på foreningens hjemmeside, ved 

fremsendelse af mail til de medlemmer, der har tilmeldt sig med en mailadresse samt ved skriftlig 

henvendelse til ethvert medlem, som overfor bestyrelsen har fremsat skriftlig begæring herom. 

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 og højst 28 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for 

generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden for mødet. Indkaldelsen skal både på mail og ved 

skriftlig henvendelse indeholde adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort kan i øvrigt rekvireres 

via henvendelse til foreningens kontor. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, herunder forslag til 

vedtægtsændringer bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.” 

§ 4 stk. 4.Punkt d og punkt e slås sammen til:  
 Punkt d. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent. 
 Efterfølgende punkter nummereres om. 

§ 4 stk. 7. ”Stemme og taleret på generalforsamlingen har ethvert medlem samt dennes 

ægtefælle/samlever. Dog kan der kun afgives én stemme pr. parcel uanset antal ejere. Såfremt et 

medlem ikke selv kan deltage i generalforsamlingen, kan stemmeretten ved skriftlig fuldmagt overdrages 
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et andet medlem/bestyrelsen. Medlemmer, der ønsker at deltage på foreningens generalforsamling, skal 

medbringe adgangskort.”  

§ 5 Stk. 3. UDGÅR Alle forslag om vedtægtsændringer skal tilstilles medlemmerne sammen med 

indkaldelse til generalforsamling. UDGÅR 

§ 8 Stk. 2. ”Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal revideres af en 

statsautoriseret revisor. Regnskab og forslag til budget for det kommende regnskabsår offentliggøres 

på foreningens hjemmeside sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Sammen 

med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling jvf. § 4, stk. 3, afsnit 1 udsendes tillige 

regnskab og forslag til budget for det kommende regnskabsår 

      § 8 Stk. 3.Foreningen tegner en kautionsforsikring gældende for foreningens driftsmidler for 
formanden, kassereren og foreningens forretningsfører, såfremt en sådan er ansat. 

 

Efter denne oplæsning foreslog JHS afstemning foretaget ved håndsoprækning. Et medlem ville 

have skriftlig afstemning, hvorfor der blev uddelt 37 stk. stemmesedler. 

2 medlemmer meldte sig som stemmeoptæller: Resultatet blev 32 Ja stemmer og 5 nej stemmer 

til vedtægtsændringerne. Ændringerne var dermed vedtaget, da mere end 2/3 af de tilstedeværende 

stemte for forslaget. 

Dirigenten JHS afsluttede mødet med at takke for god ro og orden, medens formanden JJL takkede 

for fremmødet. 

Efter dette punkt var der en del der ville have punktet Q Park omtalt. Da dette ikke var et punkt på 

dagsordenen, blev det kun til en del udvekslinger af meninger om det omtalte forslag. Der fremkom 

således ikke noget endeligt om dette, JJL oplyste dog at punktet ville blive diskuteret på næste 

bestyrelsesmøde, hvor der så vil blive draget en endelig konklusion på emnet. 

 

 

 Jacob Lousdal, formand  Erling C. Larsen, kasserer 

  

 

 Lene Moeskjær, bestyrelsesmedlem John Henri Slej, dirigent.  


