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Link til: Udkast til vedtægtsændringer

Dagsorden Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Stubberup.
Tirsdag den 20. marts 2012 kl 19:30 indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling på Lammestrupvej 42, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afstemning om de vedtægtsændringer, der blev fremlagt på den
ordinære generalforsamling den 7. februar 2012.

Referat

Grundejerforeningen Stubberup
Referat af ekstraordinær generalforsamling,
tirsdag d. 20. marts 2012,
hos formand Henning Berg på Lammestrupvej 42, Stubberup
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Afstemning om de vedtægtsændringer, der blev fremlagt på den
ordinære generalforsamling d. 7. februar 2012
Formand Henning Berg åbnede generalforsamlingen med at byde
velkommen til de fremmødte, som repræsenterede 13 husstande.
Ad 1.
Bestyrelsen foreslog Niels Bille-Hansen, som blev valgt. Dirigenten
kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og
indkaldt.
Ad 2
Næstformand Jan Busholdt præsenterede kort det fremlagte forslag til
nye vedtægter. En række mindre fejl i det fremlagte forslag til vedtægter
på den ordinære generalforsamling d. 7. februar var blevet rettet. De
foreslåede vedtægtsændringer var dog præcis de samme som fremlagt
på den ordinære generalforsamling.
Henning Berg gjorde opmærksom på, at der på den ekstraordinære
generalforsamling alene kunne stemmes om det fremlagte forslag til nye
vedtægter, og at der ikke på nuværende tidspunkt kunne laves
ændringer i forslaget.
En del af de fremmødte udtrykte bekymring over den foreslåede ændring
af §11, ifølge hvilken formand og kasserer ikke længere skal vælges
direkte på generalforsamlingen.
Afstemningsresultat:
Ifølge foreningens vedtægter har hver husstand to stemmer.
For forslaget: 18 stemmer
Imod forslaget: 5 stemmer
Undlod at stemme: 3 stemmer
Antallet af stemmer for forslaget udgjorde således mere end 2/3 af de
fremmødte stemmer, og forslaget til nye vedtægter blev hermed
vedtaget.
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vedtaget.
Herefter afsluttede Niels Bille-Hansen generalforsmalingen.
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