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Referat af ekstraordinære generalforsamlingen, 2014 
Den 20.11.2014 

 

Dagsorden:  

 Valg af dirigent  

 Veje  

 Evt. nyvalg af bestyrelse  

Tilstede 43 personer, 59 stemmeberettigede ink!. fuldmagter  

 

Formanden bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling. Begrundelsen for indkaldelsen 

var, at 27 grundejere skriftligt havde anmodet om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med 

ovennævnte punkter på dagsordenen.  

Anmodningen var blevet afleveret d.15.10.2014. Formanden beklagede og begrundede, hvorfor 

bestyrelsen ikke havde været i stand til at afholde den ekstraordinære generalforsamling inden for 

vedtægternes tidsramme på 3 uger.  

Ad 1. Valg af dirigent  

Bjarne Christensen blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ekstraordinære 

generalforsamling ikke var lovligt indkaldt i henhold til grundejer foreningens vedtægter, idet vedtægternes 

§ 5 stk. 10 har et varsel på 3 uger, samt at indkaldelsen ikke indhold alle relevante oplysninger, der skulle 

havde stået.  

Den 15-10-2014 har bestyrelsen modtaget skriftlig anmodning, om afholdes af ekstraordinær 

generalforsamling, fra 27 grundejer.  

Dirigenten forhørte derefter forsamlingen om der var nogle indsigelser imod afholdelse af denne 

ekstraordinære generalforsamling. Dette var ikke tilfældet, hvorefter generalforsamlingen kunne fortsætte.  
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Ad 2. Veje  

Formanden redegjorde kort for de i vores deklarationer fastsatte mål på vore veje som er 8 m fra skel til 

skel, og stikvejene på 6 m fra skel til skel. I øvrigt henviste han til det af bestyrelsen uddelte materiale.  

Der udspandt sig herefter en diskussion om beskæring af beplantningen langs vejene, og formanden 

redegjorde for den tur, som han og en del af bestyrelsen havde foretaget rundt på vejene med en 

entreprenør, hvor man bl.a. havde markeret skelafmærkninger.  

Dirigenten oplæste punktet: Status på sager i referat fra bestyrelsesmøde 06-09-2014 og Bestyrelsens 

beslutning om beskæring til skel på alle vore veje ( udsendt på mail 22-09- 2014 l. På baggrund af dette 

referat og bestyrelsens mail havde en del af grundejerne fået den opfattelse, at man ville bruge 55.000 kr. 

til beskæring langs med vejene. Formanden fastslog at dette ikke havde været hensigten, samt at 

bestyrelsen ikke havde modtaget nogle prisoverslag eller tilbud på at få dette arbejde udført I da processen 

blev stoppet efter modtagelsen af anmodningen om en ekstraordinær generalforsamling.  

Dirigent sammenfattede herefter diskussionen, således at der blev stemt om følgende: Denne 

generalforsamling pålægger bestyrelsen til ikke at foretage sig noget på vejene, som koster penge, før det 

har været oppe på næste generalforsamling.  

43 stemte for og 16 stemte blank.  

Ad 3. Evt. nyvalg af bestyrelse 

Formanden oplyste at den siddende bestyrelse går af. Dirigenten kunne herefter konstatere at, de 2 

suppleanter var i bestyrelsen. Suppleanterne meddelte herefter at de også går af, hvilket i øvrigt også var 

tilfældet for revisoren.  

Der blev herefter foretaget valg til ny formand samt ny bestyrelse inkl. revisor.  

Den nye bestyrelse består herefter af:  

 Bjarne Christensen, Arnesvej 18Jormand  

 Mette Heckmann, Arnesvej 20  

 Anita Munck, Arnesvej 9 + 11  

 Erik Arentzen, Arnesvej 14  
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 Britt larsson, Arnesvej 21  

Suppleanter:  

 Ria Nielsen, Helgesvej 7  

 Inge Lise Kirkefeldt, Torbensvej 6  

Revisor:  

 John Christiansen, Arnesvej 17  

 Revisor suppleant, Tonny Hofgart, Arnesvej 20  

 

Formand afsluttede herefter generalforsamlingen.  

 

 

Dato: 8./12. 2014 

Aksel Walløe Hansen 

Formand 

 Dato: 9./12. 2014 

Bjarne Christensen  

Dirigent 

 

Referent Bente de Kruiff, d.25. 11. 2014 

 


