Referat af Ekstraordinær Generalforsamling
Mandag den 9. april 2018 kl. 18:30
Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Ændringsforslag til vedtægternes § 5: Efter 1. afsnit tilføjes:
Foreningen tegnes af formanden i forening med kasseren og yderligere ét medlem af
bestyrelsen.
Forslaget var stillet på den ordinære generalforsamling, men opnåede ikke det krævede
flertal jævnfør vores vedtægter, hvorfor det nu sendes til afstemning på en ekstraordinær
generalforsamling.
Ifølge vores vedtægter, kræves der kvalificeret flertal for at ændre vores vedtægter. Se
vedtægternes §8 stk. 3. Det betyder at vedtægtsændringen skal fremlægges endnu
engang på en ekstraordinær generalforsamling, hvor den kan vedtages ved almindeligt
flertal blandt de fremmødte.
3. Valg til bestyrelsen
Mark E. Diedrichsen

modtager genvalg

Ved en fejl i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling afholdt den 27/3 2018,
manglede der jf. foreningens vedtægter at være et tredje bestyrelsesmedlem på valg
Ifølge vedtægternes § 7. Tjener indkaldelsen til generalforsamlingen som legitimation for ret til
modtagelse af stemmeseddel. Gyldig formular til at stemme ved fuldmagt er på den efterfølgende
side.
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Velkomst ved formanden og præsentation af den nuværende bestyrelse. Herefter en kort
gennemgang af aftenens program.
Til stede: 36 fremmødte grundejere og 8 gyldige fuldmagter
1. Valg af dirigent
Bestyrelsens foreslår advokat Bjørn Nielsen fra Rialto Advokater. Der er ingen
modkandidater.
Dirigenten (Bjørn Nielsen): Takker for valget og spørger om der er kommentarer til
indkaldelsen?
Erik Kyster Sørensen: Mener at det er uværdigt at indkalde med så kort varsel.
Dirigenten: Der er indkaldt efter reglerne, den er lovligt indkaldt.
Brian Møllebjerg: Jeg ønsker at stille op som dirigent, og stiller mistillid til den af
forsamlingen valgte dirigent.
Der stemmes om valg af dirigent:
21 af de fremmødte grundejere (flertal) stemmer for advokat Bjørn Nielsen som
dirigent.
Advokat Bjørn Nielsen fortsætter som dirigent.
2. Ændringsforslag til vedtægternes § 5: Efter 1. afsnit tilføjes:
Foreningen tegnes af formanden i forening med kasseren og yderligere ét medlem
af bestyrelsen.
Erik Kyster Sørensen: Jeg har indvending imod at det er kommet på dagsordenen. Tegning
af foreningen og at hæve på en bankkonto er 2 forskellige ting. Det mangler at fremgå
tydeligt i indkaldelsen. Da det ikke tydeligt fremgår i indkaldelsen, kunne det være forkastet
til den ordinære generalforsamling, min anke er at de ikke har fulgt vores vedtægter.
Dirigenten: Den er indkaldt korrekt, og forslaget er lovligt fremsendt.
Thomas Knudsen: Det står tydeligt i min indkaldelse, endda med rødt, så jeg forstår ikke
din anke Erik.
Dirigenten: Vi går over til afstemningen:
For: 30 fremmødte + 7 fuldmagter
Imod: 3 fremmødte + 1 fuldmagt
Blanke: 3 fremmødte undlader at stemme
Brian Møllebjerg: Dette er et fællesskab, vi skal fælles beslutte. Vi skal fælles skabe
foreningen. Vi er 2 der har forladt vejudvalget . Formanden er købt og betalt af bestyrelsen.
Poul Nymark: Jeg har været foreningsmand i mange år. Bestyrelses medlemmer vælges på
den ordinære generalforsamling, det siger vores vedtægter paragraf 4.
Dirigenten: Der var ikke tale om kampvalg ved den ordinære generalforsamling, så punktet
er lovligt ved den ekstraordinære generalforsamling.
Brian Møllebjerg: Det handler om procedure fejl, ikke om hvem vi kan lide. Vi mangler
muligheden for at kunne se hvem der er på valg, da der mangler referater fra
generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
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Erik Kyster Sørensen: Der står, at det skal være på generalforsamlingen i marts. Så uanset
kampvalg, synes jeg ikke dette er rigtigt. Så kan bestyrelsen bare indkalde med 3 timers
varsel. Vi skal følge vores vedtægter, ellers giver det ikke mening.
Jens Christian Andersen: Der er, som jeg ser en ledig suppleant post. Så det er bare at
melde sig til bestyrelsen, og give sine input. Jeg har meldt mig til bestyrelsen, for at kunne
virke/påvirke indefra.
Erik Kyster Sørensen: Jeg ønsker ikke at stille op.
Kim Maimann: Jeg har været i 18 år i bestyrelsen. Jeg har haft næsten alle poster. Nu sker
denne fejl og nu er der nogen der jagter denne fejl. Jeg (lover) at det kan ske igen, at vi
begår fejl. Men kom! Meld jer ind i kampen. Vi er en bestyrelse af frivillige personer, og vi
kan begå fejl.
Poul Nymark: En lille bøn, fremadrettet skal vi overholde vedtægterne for foreningen.
Brian Møllebjerg: Der var et gyldigt valg på generalforsamlingen. Du (dirigenten) er købt og
betalt af bestyrelsen.
Erik Kyster Sørensen: Det jeg ønsker er respekt, og ønsker at vores vedtægter følges. Jeg
opdagede fejlen og gjorde jer (bestyrelsen) opmærksom på at Mark ikke var valgt, som han
skulle have været. I skal respektere vores vedtægter og foreningens medlemmer.
Jimmy Andersen: Vi har en betalt advokat, som jeg er sikker på følger reglerne. Stil forslag
til vedtægtsændring. Lad os få sammenhold i foreningen.
Kevin Gyes Nielsen: Lige nu har vi en suppleant, så hvis vi trækker suppleanten ind,
mangler vi 2 suppleanter. Og vi kommer til at mangle deres arbejdskraft for at få arbejdet i
bestyrelsen til at fungere optimalt.
3. Valg til bestyrelsen
Marc E. Diderichsen

modtager valg

For: 33 fremmødte + 7 fuldmagter
Imod: 0
Blanke: 3 fremmødte + 1 fuldmagt

____________________________
Bent Ørnbøl Larsen / Formand

________________________
Bjørn Nielsen / Dirigent
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