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af generalforsamling

den 28. februar 2017.

1. VaIp af dirisent
Formanden bød velkommen og foreslog H.P. Andersen m dirigenq valgtr med akklarnation af
forsamlingen.
Dirigenæn konstaterede, at generalforsamliagen var lovligf indvarslet.
Der var 13 sæmmeberettigede medlemmer fremmødt og ingen fuldmagær.

2. Beretnins om forcninsens virksomhed i det forløbne år.
Fornmnd Etik Christensea gennemgik kort beretningeu for 2016, $ra rares sammbejde med Stofa
var vi som bekendt il&e bercrt af nedbruddet hos YouSee nytårsafte& vi diskuterer løbende diverse
sager med §tofa hvor evt erfarinpr fra denne også indgfu i forhold til hvordan noget sådant kan
undgås i vores setup.

Det har været et stille ar, også henset til det analoge sluk medio 2016 som Stof,a udfmte til fidd
tilfredshed.

Beretringen blev dereffpr sæ t'rl afsæmning og godkendt.

3. Aflæsselse af r@skab.
Kassereren gennemgik &t udsemdæ repskab- §om det fremgår låndde regnskaht stut set
indenfor rammerne af budgettet $ hove@ost nivearl Der væ il&e mange spørgsmål til regnskabet
som jo også er relativt siryelt eftr mmantejdet med Stofa er swtet &dkendelse af regnskabet
blev derefter sat til afsæmning af dirigenten og ensæmmigt godkendc

4. Indkomne forsliag fra medlemmer og bestvrelsen.
Der var ilrke fremsat forslag fra medlemme,rne. Bestyrelsen havde fre,msat forslag om æn&ing af
vedtægterne, sekretæren gennemgik baggrunda forforslage! hvon der var 3 motive.r:

1. fierne alle passuser omkring tvuagen medlemskab via tinglysning idet detre hhv.er
reguleret af ny lovgirming og ikke mere relevant da tinglysningerne foretaget af
grundejerforeningen er aflyst

2. ændre besterrmels«ne omkring vedtæg§ændringer således at min&e m&inger som i sin
natur er natmlige mindre titpasninger gøres min&e burearkratiske at gennemføre.

3. korrigere for uhensigtsmæssig sprogbrug.

Efter dialog omlring det fremsatte fuslag, sath dirigenten forsbget til af$emning, rcsxrlbtet rlar
enstemmighed fur at godke*de forslsget, men da der ikke var 213 af medlemmerne til sæde blev
afshmningen taget til e.færretning uden afvære vedtaget, henvisb forslagettil den
indkatdte elsfiaordinære Genemtforsamling.

5. Fastsættelse af budeet os kontineent
Kassereren fik assistance af Selretæren i gennemgangor af det fre,msatte budget samt kontingent
Dirigenten sætte det dere,for til afstemning, hvor detblev godkendt

6. Yalg af best?rdssmcdlemmer.
På valg var KassErer Tine Pdersen (vitlig til genvalg), genva§L
Bestyrelsesmedlemmeme Bent Susic var ogm pa mlg (villige t'il genvalg), genvalgt.
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Bestyrelsessuppleant posten vælges hvert år, Mads Andersm var villig til genvalg og blev valgf.

7" Vals af bilaFskontrollant os biLtskontrollatrt$rpnlesnt
Bob lvladsen var i**e til stede men vm forinden blenet høt og van villig til genralg, genvalgt med
a}&lamatisa. Henrik Bohn var ikke freanmødt men forsamlingen genvalgæ også ham med
akklamation i formodning af at han er villig til atpfuage sig hvervet igeu.

I Eventudt
Under dete punkt var der dialog om enkelæ ækniske uffordrinpq besSrrelsen noterede disse og
vil give besked direkb retrrtil de enkslte.

Derefter afsluttede Formanden generalforsamlingen og takkede for god ro og ordea

§traks derefter indledts Ekstraordinær Gcneralforsamling:

Agenda:
1: Yalg af dirigent.
2: Vedtæg§ændring som fremsat under ordinær generalforsamling.

H.P. Andssen fortsatte i hvervet som dirigent fra den ordinære generalforsamling, og
konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. Der var 13
stemmeberettigede rnedlernmw tilstde.

Derefter gav dirigenten ordet til se.kretær€,n. Denne gennsngik det af b*qrelsen
fremsate forslag hvorefter detæ blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget

Dirigenten afsluttede dsefts den ekstraordinære generalforsamling.

Referent Ole llansen
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