Grundejerforeningen Fredendal
Mårup Østerstrand Nord, Samsø

Referat
Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Fredendal den 14. juli 2019

Der var 33 deltagere repræsenterende 14 parceller.

Velkomst ved formanden
Peter Lenk-Hansen bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling, der
var foranlediget af, at bestyrelsen havde foreslået en ændring af vedtægterne, hvilket
krævede godkendelse fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, og så
mange havde ikke deltaget i den ordinære generalforsamling. Han foreslog Claus
Fabricius valgt som dirigent, hvilket forsamlingen vedtog med akklamation. Claus
Fabricius erklærede generalforsamlingen for indkaldt i overensstemmelse med
foreningens vedtægter

Punkt 2

Forslag til ændring af vedtægter
Bestyrelsen foreslog ændring af § 04 stk. 2 fra ”Den ordinære generalforsamling
afholdes hvert år Skærtorsdag kl. 14:00” til ”Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år Skærtorsdag efter kl. 14:00”.
Hensigten med ændringen var at give bestyrelsen større fleksibilitet for planlægning af
generalforsamlingen i. f. t. tid, sted og aktiviteter.
Da der ikke var spørgsmål fra forsamlingen, satte dirigenten forslaget til afstemning
og konstaterede herefter forslaget for enstemmigt vedtaget.

Punkt 3

Eventuelt
Ingen bemærkninger.
’
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