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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 
Torsdag d. 5. juni 2008 kl. 19.00 
 
 
1. Valg af dirigent. 
Poul-Erik Larsen, Jupitervej 49, blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, som 
siger max. 8 dage efter den ordinære generalforsamling. 
 
2. Godkendelse af forslaget til vedtægtsændringer for grundejerforeningen. 
Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 20/5. Da der ikke var 1/3 af 
medlemmerne tilstede skulle der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kunne 
vedtages med alm. flertal. 
NB: Forslaget kan findes under dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Dog blev 
bestyrelsens rådighedsbeløb i §11 fastholdt til 25.000 kr. 
På denne ekstraordinære generalforsamling blev forslaget om vedtægtsændringer vedtaget med 10 
stemmer for og 1 imod. 
 
3. Eventuelt. 
a) Sten i rabatterne: 
Bestyrelsen tager sagen op på bestyrelsesmødet samme aften. 
Stenene skal fjernes efter kommunens anvisning. 
b) Katte: 
En del medlemmer er belastet af, at der findes ukastrerede hankatte, som går ind i haver og udestuer 
og tisser. Det lugter forfærdeligt. 
Så opfordringen til alle lyder: få hankatten kastreret! 
 
 
 
5/6-2008 
Referent Steen Toft Jørgensen 
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Ovenstående referat godkendes hermed af generalforsamlings dirigent og bestyrelsen: 
 
 
 
 
Poul-Erik Larsen  Dato: ______________ 
Jupitervej 49 
dirigent ved generalforsamlingen Underskrift: _____________________________________ 
 
 
 
Steen Toft Jørgensen  Dato: ______________ 
Mælkevejen 10 
formand for bestyrelsen   Underskrift: _____________________________________ 
 
 
 
Henrik Andersen  Dato: ______________ 
Saturnvej 12 
næstformand i bestyrelsen   Underskrift: _____________________________________ 
 
 
 
Jan Anthonsen  Dato: ______________ 
Vegavej 13 
kasserer i bestyrelsen   Underskrift: _____________________________________ 
 
 
 
Dorthe Bjørn Andersen  Dato: ______________ 
Jupitervej 51 
bestyrelsesmedlem  Underskrift: _____________________________________ 
(ikke til stede på mødet) 
 
 
Katrine Tingleff  Dato: ______________ 
Jupitervej 35 
bestyrelsesmedlem  Underskrift: _____________________________________ 
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