Generalforsamling Ordrup Præmie Grunde
Dato:

Søndag 15. juli 2018.

Tid:

Kl. 10.00.

Sted:
Engtoften 4, Pia Fjelksted.
Tilstede:
14 medlemmer var tilstede heraf og 5 parceller repræsenteret
v/fuldmagt
Pkt
Dagsorden
Referat
1

Velkomst

Formand Peter Høegh bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Lars Kofoed,
Engtoften 16 som dirigent. Lars blev valgt
med applaus.
Valg af
a) dirigent

a) referent

b) stemmeudvalg
2

Afstemning

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dirigenten bad om forslag til referent. Da
ingen af de tilstedeværende tilbød sig, valgte
forsamlingen formand Peter Høegh, Engtoften
14 som referent.
Til stemmeudvalget blev Peter Heno, Engtoften
27 og Bonna Lyngvig Van Dijk, Hørager 2, valgt.
Forslag a) om bestyrelsens sammensætning, var
allerede fremsat af bestyrelsen på den ordinære
generalforsamling i maj måned. Der blev det
vedtaget med kvalificeret flertal. Forslaget er en
ændring af vedtægterne. Af den grund og fordi
vedtægterne kræver tilstrækkeligt fremmøde af
medlemmer – det var der ikke dengang, var denne
ekstraordinære generalforsamling nødvendig før
den endelige vedtagelse kunne finde sted.
Forslaget blev igen - og på opfordring, motiveret af
formanden.
Ved afstemningen blev forslaget vedtaget med 19
stemmer for, og ingen stemmer imod. Formanden
fik til opgave af dirigenten at sørge for
formaliseringen i form af indskrivning i
vedtægterne, ved udsendelse af referat til
medlemmerne og ved at blive lagt på foreningens
hjemmeside.

3

Eventuelt

Følgende kommentarer kom frem:
- Formanden orienterede om at bestyrelsens
markvandring i efteråret bliver søndag den
23. september 2018.
- Pia Fjelksted opfordrede medlemmer om at
møde op til generalforsamlingen til foråret
for at få mangfoldighed i diskussionerne.
- Lars Kofoed (dirigent) påpegede, at
foreningsregnskabet bør indeholde noter for,
hvilke formål de forskellige hensættelser
omhandler.
- Peter Vig Jense (valgt som suppleant på den
ordinære generalforsamling in absentia,
præsenterede sig selv og nogle holdninger.
- Pia Fjelksted fremførte en ide om at indføre
en tradition med, at kommende
generalforsamlinger lægges på dage, der er
lette at huske.
- Efter indlæg fra flere om overholdelse af
deklaration mv. udspandt der sig herefter en
længere debat omkring holdninger til
bestyrelsens opgaver med bl.a. at efterleve
påtaler. Herunder blev nævnt spørgsmål om
brug af advokat, bestyrelsens interne
holdningsforskelle, og en konkret sag om
høje træer.

