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Referat ekstraordinær generalforsamling 3. september 2019 

 

Dagsorden; 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

2. Forslag om at kunne samle vores bankaktiviteter i et pengeinstitut  

Det blev på den ordinære generalforsamling i foråret 2019 besluttet, at bestyrelsen havde mandat til at 

foretage bankskifte, hvis der kunne skaffes et bedre tilbud. Administrationsfirmaet foreslog, at vi samler vores 

aktiviteter i en bank og meddelte lige inden generalforsamlingen, at de ikke ville kunne skaffe os et nyt 

banktilbud, hvis vi ikke var villige til dette.   

3. Forslag om vejbump  

Forslag fra bestyrelsen om etablering af to yderligere vejbump, der sammen med de eksisterende bump skal 

etableres mere cykelvenligt, end det hidtil har været tilfældet. Bestyrelsen bad om mandat til at forbruge kr. 

35.000 fra foreningens indskudskonto jvf. § 3 stk. 6. 

4.  Eventuelt 

 

Referat;  

Der var 12 andele repræsenteret på generalforsamlingen.  

1.  Ronald Herlitschek blev valgt som dirigent, Anna Louise Stevnhøj som referent og Steffen Trannerup som 

stemmetæller.   

2. Forslag om at kunne samle vores bankaktiviteter i et pengeinstitut: Et stort flertal på 9 fremmødte stemte 

nej til forslaget, mens tre undlod at stemme. Forslaget blev hermed forkastet, og vi forbliver i vores 

nuværende pengeinstitut.   

3. Forslag fra bestyrelsen om etablering af to yderligere vejbump med en finansiering på kr. 35.000 fra 

foreningens indskudskonto: Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer for og en imod. 

4. Eventuelt: 

Ronald Herlitschek informerede ud fra ønske fra Alf Christoffersen, have 50, om, at Alf Christoffersen ikke 

længere har gæld til foreningen, og at han er fuldgyldigt medlem af foreningen.  

Jens Goth stillede spørgsmålstegn ved regningen for de allerede opsatte vejbump, som overstiger det budget, 

som bestyrelsen opstillede ved etablering af prøveperioden i 2017. Bestyrelsen undersøger sagen. Jens Goth 

spurgte desuden, hvorfor vejbumpene står under overskriften byggesag i årsregnskabet. Til dette er svaret, at 

det er et valg fra revisionsfirmaets side.  


