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Referat fra ekstraordinær generalforsamling  
den 22. oktober 2013, kl. 19.00  

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Endelig godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter.  

 

 

1. Valg af dirigent 

 

Berit Troest Aggerholm blev foreslået som dirigent, og blev valgt. Berit konstaterede, at gene-

ralforsamlingen var lovlig varslet. Dagsorden blev læst op. 

 

Der var fremmødt 27 stemmeberettigede og derudover var der 19 fuldmagter, der var 46 i alt. 

Der blev valgt stemmetællere.  

 

2. Endelig godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det ikke var muligt at komme med ændringsforslag, men 

at man kunne komme med spørgsmål eller kommentarer. 

 

Formanden bad om ordet. 

Formanden gjorde opmærksom på, at der var udsendt referat fra sidste ekstraordinære gene-

ralforsamling den 8. oktober 2013 samt et sæt opdaterede vedtægter med de ændringer der 

blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2013. 

 

Formanden gennemgik de ændringer der var foretaget i vedtægternes paragraffer: 

§ 2, stk. 4 og 5: Ændret i forhold til ny venteliste for børn af herboende bedsteforældre an-

delshavere. 

§ 3, stk. 1: ”og medlemmer” var fjernet. 

§ 3, stk. 2: ”udelukkende” var fjernet. 

§ 9, stk. 1, punkt E: ”vedtægter og” var sat ind. 

§ 14, stk. 3: 25% var ændret til 15%. 

§ 16, stk. 5: ”Eventuelle bemærkninger udsendes med regnskabet” var sat ind. 

§ 16, stk. 6: Efter statsautoriseret revisor var indsat ”eller registreret revisor”. 

 

Formanden gav herefter ordet til dirigenten, der spurgte om der var andre bemærkninger. Da 

dette ikke var tilfældet satte dirigenten de opdaterede vedtægter under afstemning. 

 

41 stemte for de opdaterede vedtægter og 5 stemte i mod. Der var ingen blanke stemmer. 

Herved blev de nye vedtægter godkendt. 

 

Formanden takkede for opbakningen til de nye vedtægter og konstaterede, at det er rart at 

vores vedtægter nu er up to date. Dirigenten og formanden takkede for en god debat og for 

god ro og orden. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.15. 

 

 

Underskrift formand    Underskrift dirigent 

Jesper Lyngsø-Dahl    Berit Troest Aggerholm 


