Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard
Ravnsnæsset den 14. april 2014

Referat af generalforsamling
Torsdag den 3. april 2014 kl. 20:00 afholdtes generalforsamling i auditoriet på Sjælsøskolen.
Dagsorden ifølge indkaldelsen:
1. Valg af dirigent.
2. Vedtægtsændringer.
Bestyrelsens forslag fremgår af bilag 1 til dagsordenen
3. Eventuelt.
Ad. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog valg af Jens Peter Toft, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
Jens Peter Toft konstaterede at indkaldelse til og tidspunkt for afholdelse af nærværende
generalforsamling var besluttet af den ordinære generalforsamling den 27. marts, da denne
ikke havde været endelig beslutningsdygtig for så vidt angår de foreslåede
vedtægtsændringerne.
Generalforsamlingen var således lovlig indkaldt og fuldt beslutningsdygtig, og såfremt
forsamlingen med mindst 2/3 flertal måtte vedtage de foreslåede ændringer til vedtægterne,
ville disse være endeligt vedtaget. Dirigenten oplyste, at der var i alt 15 stemmer
repræsenteret inkl. to fuldmagter.
Ad 2. Vedtægtsændringer.
Dirigenten, foreslog at man først tog en drøftelse af de i forslagets indledning nævnte fire
hovedformål med vedtægtsændringerne, nemlig at muliggøre, at fondene under
egenkapitalen sammenlægges, at kontingentopkrævning kan ske via Betalingsservice eller på
anden måde, at kommunikation med medlemmerne kan ske elektronisk og at der kun vælges
én revisor.
Herefter gav dirigenten ordet til formanden, Hans Munk Nielsen, der kort motiverede, hvorfor
bestyrelsen havde foreslået de anførte vedtægtsændringer.
Der fulgte efterfølgende en længere drøftelse af spørgsmålet om en sammenlægning af
fondene, hvor der blev fremsat argumenter såvel for som imod opretholde en særlig vejfond.
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Dernæst blev det kort drøftet, om det var rimeligt at kommunikationen med medlemmerne
alene skulle ske elektronisk, og der blev fremstat synspunkter for og imod dette.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var ønske om yderligere drøftelse af forslagene
til vedtægtsændringerne og på forespørgsel kunne han konstatere, at alene fire af de
repræsenterede medlemmer ville stemme imod forslaget om nedlæggelse af vejfonden.
Dirigenten satte herefter alle vedtægtsændringer til en samlet afstemning, og 11 af de
repræsenterede medlemmer stemte for ændringerne medens fire stemte imod. Dirigenten
kunne herefter konkludere, at de foreslåede ændringer til vedtægterne var endeligt vedtaget.
Ad 3. Eventuelt.
Der var ingen punkter under eventuelt.
Herefter hævede dirigenten mødet.
Hans Munk Nielsen takkede forsamlingen for fremmødet og en god og sober debat.

____________________________
Jens Peter Toft, dirigent
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