22/12-2018
Åbent brev til den øvrige bestyrelse i Grundejerforeningen Nøragersminde
Vi sidder tre medlemmer af samme bestyrelse, som er valgt på en generalforsamling af de
øvrige medlemmer af foreningen på lige fod med jer andre. Der er åbenbart afholdt et
bestyrelsesmøde, som vi ikke har været informeret om.
På dette møde må man have valgt at tilkendegive at et flertal af bestyrelsen, har valgt at støtte
op om formanden. Herefter har samme flertal i bestyrelsen så valgt at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling.
Ved det sidste bestyrelsesmødemøde (27/11-2018) hvor hele bestyrelsen sidst var samlet,
var der kun et enkelt medlem af bestyrelsen som gav udtryk for at støtte formanden.
Som medlemmer på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, forlanger vi at få
fremsendt et referat fra det pågældende møde, hvoraf det fremgår med navns nævnelse hvilke
medlemmer af bestyrelsen der har været tilstede, samt hvilke medlemmer der støtter op om
formanden, samt indkaldelsen.
Når referartet bliver tilgængeligt, skal det uploades på foreningens hjemmeside på lige fod
med de øvrige referater.
Som tidligere forlangt vil vi gerne have den korrespondance der har været med foreningens
advokat omkring det stillede mistillidsvotum samt indkaldelsen til den ekstraordinær
generalforsamling.
Vi vil gerne minde bestyrelsen om at det tidligere er blevet besluttet, at al kommunikation ud
til foreningens samarbejdspartner skal foregå skriftligt og videresendes til resten af
bestyrelsen, i original form og ikke som omskrevet versioner.
Vedrørende den nu opslåede indkaldelse, er der vedhæftet en fuldmagt hvorpå der står
"følger bestyrelsen". hvad indebærer dette?
Hvor i foreningens vedtægter, fremgår det at bestyrelsen har myndighed til at bestemme
hvilke punkter til en generalforsamling, foreningens medlemmer kan anvende fuldmagter til?
Vi stiller os endvidere undrende overfor hvordan den øvrige bestyrelse, kan
beslutte at tilsidesætte forretningsordenen, og afsætte kommunikationsudvalget, siden ejeren
af Hostings firmaet/formanden af grundejerforeningen, egenhændigt har lagt information op
på foreningens hjemmeside, på trods af at det er besluttet at dette kun er tilladt af
medlemmer af kommunikationsudvalget.
Som et sidste punkt, kunne det være rart at formanden bekræfter at have modtaget 123
underskrifter, med et ønske om at afholde en ekstraordinær generalforsamling med det ene
punkt, at vælge ny formand.
Vi imødeser et hurtigt og velbegrundet svar på vores spørgsmål.
De bedste julehilsner Peter, Kevin og Jens

