
GRUNDEJERFORENINGEN SØNDRE HANSSTED 17-05-2022 

  

 

GEBERALFORSAMLINGSREFERAT D. 17. MAJL 2022 PETER BAGGER NIELSEN 

 

Ekstra generalforsamling 17 maj 2022 på Hanssted Skole 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og mødesekretær 

2) Vedtægtsændringerne vedtaget d. 19. april 2022 til endelig godkendelse. 

3) Evt. 

 

1) I alt var mødt 8 stemmeberettigede medlemmer. 

Jan Treu blev foreslået som dirigent og Peter Bagger Nielsen som referent.                                                       

Begge enstemmigt valgt. 

  

2) Der var en indvending, der gik på at der jo i princippet var tre forskellige ændringer til forskellige 

afsnit af vedtægterne, og det fandt men var upraktisk. Man kunne være uenig med en del men 

enig med de andre.  

Hertil svarede bestyrelsen, at det naturligvis godt kunne lade sig gøre at fremsætte ændringerne 

som enkelt punkter, men at man, hvis man ønskede, ligeledes kunne få ændret teksten til en 

eller flere af de foreslåede ændringer på den almindelige generalforsamling, hvis man kunne få 

flertal herfor. Her på den ekstra generalforsamling, er det kun den samlede pakke der skal 

stemmes om. 

Na. 110 havde bekymringer om forslaget til at 10 medlemmer kunne kræve indkaldt til en ekstra 

generalforsamling med en af dem foreslået dagsorden, og hvis der så kun kom de 10 kunne de 

vedtage hen over hovedet på alle andre. 

Hertil kan siges at bestemmelsen siger, at for at være en beslutningsdygtig ekstra generalfor-

samling, skal der være mindst 20 medlemmer til stede. (se § 20) 

Der udspandt sige en længere diskussion om vedtægtsændringerne skulle have været opdelt i tre 

afsnit, som skulle behandles hver for sig, dels om at det var en kort tidsfrist for medlemsindkal-

delse af en ekstra generalforsamling. 

 

Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning. 

For stemte 6  

Imod stemte 1 

Hverken for eller imod 1 

 

Forslaget er hermed vedtaget. 

 

3) Evt.  Der var ikke yderligere, så dirigenten takkede de få fremmødte for god ro og orden. 

 


