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REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Tid: tirsdag d. 22. juni 2021   
Kl.: 19:00 – 19:20 
Sted: Beboerhuset, Egekrattet 20, 6705 Esbjerg Ø 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent: 

Poul-Erik Hansen bød forsamlingen til den ekstraordinære Generalforsamling 

Bestyrelsen indstillede Peder H. Pedersen,  

Blev enstemmigt valgt af forsamlingen 

Dirigenten Konstaterede at Generalforsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til 

vedtægterne. 

 Forsamlingen var enig med dirigenten 

§6 
Ekstraordinær Generalforsamling 

Stk.1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen 
Stk.2: Hvis 25 % af foreningens medlemmer ønsker et emne behandlet og fremsætter skriftlig 
begæring om dette til bestyrelsen, skal der også indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 
Stk.3: Endelig skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt en tidligere 
generalforsamling har besluttet dette 
Stk.4: Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter en sådan 
begæring fremsættes og skal ske med højst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en 
dagsorden for generalforsamlingen 

 

Talere og taletid: 

Talerne får ordet i den rækkefølge de indtegnes hos dirigenten 

Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, 

ligesom dirigenten kan tillade en kort svar replik 

Taletiden for den enkelte udgør 3 minutter for første og 2 minutter for efterfølgende 

indlæg 

Dirigenten eller medlemmer kan stille forsalg om, at debatten afsluttes straks eller efter de 

indtegnede talere har haft ordet 

Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderlig få ordet 

 

2. Valg af stemmetællere og referent: 

Stemmetællere: Dirigenten nedsætter et stemmeudvalg, hvis der bliver behov herfor 

Bestyrelsen indstiller som referent: Poul-Erik Hansen  

Forsamlingen godkendte indstillingerne 
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3. Behandling af vedtægtsændringer: 
Forslag nr. 1: 
Ved indkaldelse til generalforsamling vedlægges regnskab for året, og budget for næste år, 
alternativt oplyses om at det er tilgængeligt på hjemmesiden, inden generalforsamlingen. 
Så man har mulighed for at forberede sig. 
fra Hans Jørgen Schultz & Jannie Christensen, Nørregårdsparken 52 
Forslaget kræver en vedtægtsændring, i henhold til vedtægterne 
Forslaget blev af et flertal af forsamlingen vedtaget, forslaget medtages på det 
ekstraordinære Generalforsamling d. 22.06.21 

 
I henhold til vedtægternes § 5 stk. 2: Såfremt et medlem ikke har mulighed for at bruge 
hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til grundejerforeningens formanden som 
derefter sender materialet til Generalforsamlingen til medlemmet pr. post 
 
Hans Jørgen Schultz argumenterede for forslaget 
Forsamlingen godkendte enstemmigt vedtægtsændringen 

 
4.  Valg af bestyrelse, på valg er: 

Christian Spangsberg, modtog ikke genvalg på Generalforsamlingen d. 26. 05. 21  
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for to år 

 
 
 
Poul-Erik Hansen   Peder H. Pedersen 
Næstformand   Dirigent   
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