
Referat af ekstraordinær Generalforsamling
lørdag d. 22. juni 2019 i Åstedet

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Vedtægtsændringer
4. Evt.

Næstformand Karsten Gravesen bød velkommen på den ekstraordinære generalforsamling, som 
behandlede forslag til vedtægtsændringer, da det ikke lykkedes at opnå den fornødne tilslutning jf. 
vedtægternes § 14 på den ordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling blev repræsenteret med 36 stemmer – heraf 14 ved fuldmagt.

Ad 1: Frits Ohrt, LivøvejLivøvej 69 valgt.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.

Ad 2: Karen Margrethe Kaasgård, Venøvej 16 og Christian Lauridsen, Venøvej 14 valgt

Ad 3:  Christian Lauridsen (vedtægtsudvalget) gennemgik ændringsforslagene punkt for punkt.
Poul Erik Andersen, Livøvej havde en bemærkning til ændringsforslaget i § 14, som han 
betegnede som magtmisbrug fra bestyrelsens side, såfremt det blev vedtaget, at hver parcel 
kun må lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt for 1 parcel ud over sin egen stemme. 
John Nørskov vil opfordre til, at grundejere såvidt muligt møder personligt op, for at 
tilkendegive deres holdninger, og få en dialog i gang på generalforsamlingen, frem for at 
lade sig repræsentere ved fuldmagter.

Dirigenten sender vedtægtsændringerne til skriftlig afstemning som viser:
22 ja stemmer og 14 nej stemmer. 
Forslaget er dermed faldet, da der ikke er opnået 2/3 flertal af stemmer, som vedtægterne i 
§ 14 foreskriver.

John Nørskov konstaterede, at det samlede ændringsforsalg for vedtægterne hermed er 
faldet, men kunne det tænkes, at man tager hvert enkelt paragraf til afstemning.
Svend Erik foreslår ændringsforslagene taget op på næste års generalforsamling.
Frits Ohrt er enig i dette forslag.
John Nørskov lader sit forslag falde.

Ad 4: Vivi Dølby (vedtægtsudvalget) konkluderer: at afgørelse er afgørelse – men er træt af, som 
forholdsvis ny medlem af grundejerforeningen, at skulle høre om gammel mistillid, som 
bliver holdt i live, og foreslår at vi nu skal se fremefter.



Formand John Nørskov, som har været midlertidig sygemeldt melder sig på banen igen, og 
takker for fremmødet.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

            Næstformand Karsten Gravesen takkede dirigenten og for fremmødet.

…………………………………          …………………………          …………………………..
Næstformand/Karsten Gravesen           Dirigent/Frits Ohrt                    Referent/Lisbeth Pedersen


