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Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 13. juni 2018 kl. 17.30.

Foreslået ændringer til vedtægtens § 7.1.
Indkaldelse, referat, forslag, fuldmagter kan ske digitalt via e-mail eller anden
elektronisk medie. Ejeren er forpligtet til at orientere bestyrelsen/administrator
omkring e-mail adresser.
Der var 9 fremmødte ejere til generalforsamlingen og 21 fuldmagter.
Alle stemte JA til forslaget.
Det betyder, at forslaget blev vedtaget.
Referatet er underskrevet elektronisk af dirigenten/formanden

Penneo dokumentnøgle: FC0Y5-TSDOK-EQ4EV-8KAYE-MWOYJ-PZEZC

Formand Søren P. Hassing bød velkommen og orienterede de fremmødte ejere om
vedtægtens § 7.1, som var forslået ændret således, at bestyrelsen fremover må anvende email i stedet for brevpost til udsendelse af indkaldelse, referat, forslag og fuldmagter.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Søren Pihl Hassing
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Søren Pihl Hassing
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