
Referat af ekstraordinær generalforsamling  

lørdag d. 4. juli 2015 i Åsted Forsamlingshus 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Forslag til vedtægtsændring 

3. Eventuelt 

Ad 1: Verner Holdt Hansen valgt 

Ad 2: Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Niels Vils fremlagde forslaget, som nyt af snit til § 8 i vedtægterne: 

 

 Bestyrelsens valgte medlemmer hæfter hverken solidarisk eller pro rata.  

I den almindelige daglige drift af grundejerforeningen, kan bestyrelsens medlemmer kun disponere 

over indestående midler.  

Alle dispositioner over 20.000 kr. skal vedtages på en generalforsamling, eller som minimum af en 

enig bestyrelse, hvis arbejdets udførelse ikke kan vente.  

Ved større handler eller kontrakter er det op til handelspartner at få grundejerforeningen til at 

stille en bankgaranti - hvilket bestyrelsens kasserer til enhver til skal formidle gennem 

grundejerforeningens pengeinstitut.  

Bestyrelsen skal altid have et skriftligt tilbud fra mindst to firmaer.  

Bestyrelsens medlemmer kan som alle andre gøres ansvarlig, jf. almindelig straffelov, ved svig eller 

lignende. 

Tove spurgte, om forslaget kunne erstatte ansvarsforsikringen. Knud svarede, at det kunne der 

ikke svares entydigt på. 

Poul Erik mente, at forslaget var unødvendigt. 

Der blev spurgt til prisen for evt. bankgaranti. Lisbeth svarede, at det afhang af størrelsen af 

handelen. 

Der blev spurgt til konkrete eksempler, hvor en ansvarsforsikring var trådt i kraft. Der var ingen 

kendte. 

Det blev foreslået, at der blev sat skilt på badebroen, hvor der stod, at brug af broen var på eget 

ansvar. 

Herefter var der afstemning om vedtægtsændringen: For stemte 12, Imod stemte 19. 



Forlaget er dermed nedstemt. 

Ad 3: Tove spurgte, om hele grunden skulle være slået for at opfylde kravet om at slå grunden 

inden 15. juli. Det blev svaret, at det skulle den, da grunden til kravet om slåning én gang årligt er, 

at forhindre spredning af frø fra bl.a. tidsler. 

Herefter diskussion om tidspunktet for slåningen. Da kravet står i vedtægterne, kan det ikke bare 

ændres uden vedtægtsændring. 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 

Formanden takkede dirigenten og for fremmødet 

 


