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Referat fra ekstraordinær generalforsamling  

i HF. Elmebo 16.4.2018 

 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i fælleshuset 16. april kl. 19.00. Repræsenteret var 15 ud 

af 52 andelshavere plus 4 fuldmagter.  

 

1. Valg af dirigent og referent: 

Ronald Herlitschek, have 51, blev valgt som dirigent, og Anna Louise Stevnhøj, have 34 blev valgt som 

referent. Ronald Herlitschek konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

2.  Forslag om vedtægtsændringer, § 8 Generalforsamlingen.  

Bestyrelsens forslag om, at de to årlige generalforsamlinger bliver reduceret til én blev fremsat på 

ordinær generalforsamling den 20. marts, hvor der var flertal, men der var ikke nok fremmødte til at 

kunne vedtage vedtægtsændringen, da dette kræver, at mindst 3/4 af stemmeberettigede 

medlemmer er fremmødt jf. foreningens vedtægter. Derfor fremsattes forslaget igen på ekstraordinær 

generalforsamling jf. foreningens vedtægter.  

Nuværende § 8, stk. 1 

Den ordinære generalforsamling afholdes 2 gange om året i første og tredje kvartal og indkaldes ved 

omdelt brev. Sammen med indkaldelsen bekendtgøres dagsordenen. I første kvartal bekendtgøres det 

reviderede årsregnskab, og forslag til budget som udsendes med dagsordenen. Generalforsamlingen 

skal varsles min. 14 dage inden afholdelsen. 

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Bestyrelsens og medlemmernes forslag. 
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5. Budget for det kommende år. 

HF. Elmebo 

28. marts 2018 

6. Valg til bestyrelse og revision. 

7. Eventuelt. 

Bestyrelsens forslag til ny § 8, stk. 1 

Den ordinære generalforsamling afholdes i årets første kvartal og indkaldes ved omdelt brev. Sammen 

med indkaldelsen bekendtgøres dagsordenen. Generalforsamlingen skal varsles min. 14 dage inden 

afholdelsen. 

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Bestyrelsens og medlemmernes forslag. 

5. Budget for det kommende år. 

6. Valg til bestyrelse og revision. 

7. Eventuelt. 

Der blev stemt om forslaget, som blev vedtaget med 19 stemmer for og ingen imod.  

3. Eventuelt. 

Der var intet under eventuelt.  

  


