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Referat af ekstra ordinær generalforsamling afholdt den 15. juni 2017 i

Kulturcentrets lokale 3, Poppel Al16 12, 2630 Taastrup.

Dagens orden til generalforsamlingen :

A. Valg af dirigent og stemmetællere
B. lndkomne forslag

Formanden bød alle velkomne til denne ekstra ordinære generalforsamling. FØrste punkt er valg af
dirigent og her foreslår bestyrelsen Torben Hansen.

A. Valg af dirigent og stemmetællere
Valget blev Torben Hansen.

Dirigenten konstaterede at den ekstra ordinære generalforsamling var lovligt varslet i henhold til
vedtægterne. Tilstede var 112 stemmeberettigede, heraf 35 med fuldmagt.
Stemmetællere blev fravalgt da viønsker skriftlig afstemning.

B. lndkomne forslag
Bestyrelsen har genfremsat forslaget om et nyt legeregnskab fra den ordinære generalforsamling
jf. §10, pkt. D og det er derfor kun den ene ting som er til behandling. Hele indkaldelsen og selve
generalforsamlingen vedrørende formalia har vi haft forbi vores advokat.

Dirigenten, er der nogle som har nogle kommentarer inden vi går igang.
lntet navn, L77: leg der er indsendt et andet ændrings forslag til generalforsamlingen
angående finansieringen, det er ikke med og webmaster har heller ingen gang fået det på

hjemmesiden og han skulle ellers være så god iflg. Jesper i hvert fald og han var bedre end

den gamle og jeg kan derfor ikke forstå hans forslag ikke er kommet med.
Svar fra bes§relsen, Erik: Som jeg startede med at sige indledningsvis er dette afstemt med
vores advokat inden mødet. Det forslag som er rundsendt med indkaldelsen kan man ikke

indsende andre forslag til, men man kan tage det op og stemme om det på ny hvis forslaget
som er rundsendt bliver stemt ned i aften. Årsagen til man kan dette er fordi det forslag som

vi også kender til i bestyrelsen og som sikkert er det du nævner faktisk er bedre for den

enkelte grundejer rent økonomisk og derfor kan man stemme om det efterfølgende.
Hilmer JØrgensen, 188: Jeg har i mange år støtte op om bestyrelsen, men i aften kommer jeg

nok til at være uenig. Jeg syntes at selve indkaldelsen er højest uacceptabel idet at man ikke

vedkender sig beslutningen fra den ordinære generalforsamling om ikke at godtage en

legeplads. Fremlægger også Kurt Lauridtsen synspunkter efter adskillige samtaler de 2
imellem, netop at man ikke hartaget hensyn tilden ordinære generalforsamling. Skulle der
blive stemt ja så accepteres dette også, Men anbefaler et nej.

Svar fra bestyrelsen, Erik: Den ekstra ordinære generalforsamling er noget andet, det er
korrekt at den ikke blev vedtaget på den generelle generalforsamling, men bestyrelsen har
besluttet dette her da der faktisk var et flertalfor at få et nyt legeredskab. Men den faldt
desværre på de 2/3 dele af de fremmødte.
Hilmer J6rgensen, 188: Dette forslag er næsten identisk med det som var på den generelle
generalforsamling, eneste ændring er at nu må alle benytte det.
Per,62: Jeg havde forstået det sådan at på den generelle generalforsamling der var det 2/3
dele som skulle stemme for, men på den ekstra ordinære generalforsamling, hervar det blot
et simpelt flertal.
Svar fra bestyrelsen, Erik: Det er 2/3 dele af de fremmødte som skal stemme for.
Dirigent, Torben Hansen: Det er også noget at gøre med det rådighedsbeløb som bestyrelsen
kan råde over som gør al2/3 dele skal stemme for.
Tove Kleis, 175: Jeg vil lige gøre opmærksom på at den måde bestyrelsen køre det på er
fuldstændig efter lovens regler. Så alt andet snak høre ingen steder hjemme.
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Ole Gram, 12: Ja vil bare lige sige at jeg stemmerJA for vi har boet her lige siden det blev

bygget og her har vi altid haft nogle legeredskaber og jeg syntes det er ærgerligt at vi har

mistet det store stativ. Jeg anbefaler et JA.

Dirigent, Torben Hansen: Lad afstemningen gå igang, man benytter den seddel med nr. 1 på

og skal skrive enten JA eller NEJ. Der skal bruges 75 for at forslaget bliver vedtaget.

Afstemning 1/ skriftlig: For: 65 stk. - lmod: 47 stk. - Blanke 0 stk.

Forslaget blev derfor nedstemt, da2l3 dele ikke stemte for

Formanden stiller nu forslaget fra Kurt Lauridtsen til afstemning iflg. aftale med Kurt. Det
går på at man tager kr. 100.000 af formuen i foreningen og betaler af 2 gange kr. 125,00.

Hilmer J@rgensen, 188: Han fremlagde nu Kurt Lauridtsens forslag.
Svar fra bestyrelsen, Erik: Ja, jeg ved godt det er blevet forkastet 2 gange, det er korrekt. Men
denne mulighed forlægger at man kan sende dette til afstemning da det ikke er ringere for de

enkelte grundejere jf. advokaten.
Der kom flere kommentarer fra grundejerne, både i positiv og negativ retning
Bjarne,229: Det ersådan tilen generalforsamling at man kan sende ligeså mange man vil på

generalforsamlingen. Det bliver så prioriteret så det som har størst indflydelse økonomisk skal
gå først og bliver det så nedstemt går det videre, sådan fungere det og sådan skal det også

være idag.

Hilmer Jørgensen, 188: Han gennemgår endnu engang Kurt Lauridtsens forslag.
Hakon Holm, 110: Man kan indsende ligeså mange forslag som man ønsker, det kan jeg skrive
under på som gamle fagforenings formand, bare et lille komma. Men der er mange herinde
som har samme alder som mig og når de engang er gået bort og børnene skalsælges ens hus

så er det bestemt attraktivt med en legeplads.
Dirigent,Torben Hansen: Lad afstemningen gå igang med nr.2, man benytterden seddel
med nr. 2 på og skal skrive enten JA eller NEJ. Der skal bruges 75 for at forslaget bliver
vedtaget.

Afstemning 2 / skriftlig: For'.67 stk. - lmod: 43 stk. - Blanke 0 stk. (reduceret da 2 stemmer
er gået hjem)

Forslaget blev derfor nedstemt, da 213 dele ikke stemte for

Pedersen, 123: Jeg er en af dem som siger JA, hvad skal der til for at man går fra Nej til Ja.

Svar fra bestyrelsen, Erik: Bestyrelsen skal beklage at det ikke blev vedtaget.
Bestyrelsen agter nu at se på vores vedtægter som ikke har fulgt med i udviklingen i

samfundet. Det vil selvfølgelig komme op på den ordinære generalforsamling.

Formanden: Tak til dirigenten og tak til forsamlingen.

Godkendt af: !.1, /' t -t
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f

(:i @,{4}^
Torben Hansen

Skrevet af
Jesper Reichardt

19-06-20L7

Side 3 af 3


