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REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 2. JUNI 2009
TAASTRUP KULTURCENTER, POPPEL ALLE 15 A TAASTRUP
Formand Arne Larsen bød alle deltagere velkommen og gik herefter over til dagsorden pkt. 1.
Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Søren Vestergaard som dirigent og han blev valgt. Søren kunne konstatere at den
ekstraordinære generalforsamling var lovlig varslet, da der forelå en indkaldelse med dagsorden, dateret den
15. maj. Der var fremmødt 36 andelshavere med stemmeret og modtaget 1 gyldig fuldmagt.
Søren foreslog Tania Rasmussen som referent og Tania blev valgt.
Ad.2.1 Vedtagelse af forslag om ændring i vedtægterne §11 stk. 2 og stk. 3..
Forslagsstiller Heidi Eisner gav en kort orientering om dette forslag. Begrundelsen for at udvide retten til
fremleje op til 2 år var bl.a. den fortsatte usikkerhed omkring andelsprisen og den dårlige situation en
fremlejer-giver kan komme i hvis fremlejer-tager f. eks. ikke overholder husorden og fremlejeforholdet
ønskes opsagt. Orienteringen gav ikke anledning til spørgsmål fra forsamlingen. Herefter blev der
gennemført afstemning. Et stort flertal stemte for ændringen som dermed var vedtaget.
Ad. 2.2 Vedtagelse af forslag til ændring i vedtægterne §22 stk. 2.
Forslagsstiller Heidi Eisner gav en kort orientering om dette forslag. Begrundelsen var at sikre, at den
ordinære generalforsamling bliver afholdt så tidligt som muligt. Orienteringen gav ikke anledning til
spørgsmål fra forsamlingen. Herefter blev der gennemført afstemning. Et stort flertal stemte for ændringen,
som dermed var vedtaget.
Dermed var den ekstraordinære generalforsamling gennemført. Grundet den hurtige gennemførsel foreslog
dirigenten, at man gennemførte en uformel spørgerunde. En række emner blev rejst og bestyrelsen gav
svar på de stillede spørgsmål.
Efter spørgerunden takkede Søren forsamlingen for god ro og orden, herefter fik formanden ordet til en
afsluttende bemærkning. Også formanden takkede for god ro og orden og bemærkede dagens aflyste ”mød
bestyrelsen” til fulde var blevet dækket gennem det store fremmøde og den gennemførte spørgerunde.

På bestyrelsens vegne
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