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Referat af ekstraordinær generalforsamling 

Afholdt : 20. oktober 2015 

Til stede : 60 af 148 stemmeberettiget heraf 6 ved fuldmagt var repræsenteret. 

________________________________________________________________________________ 
 

1. Valg af dirigent. 

Janus fra nr. 73 blev valgt, og meddelte, at der var blevet indkaldt i overensstemmelse med ønsket 

fra den seneste ordinære generalforsamling, hvor det blev udtrykt, at der indkaldes til ekstra 

ordinær generalforsamling, såfremt budgettet ikke er tilstrækkeligt. 

 

2. Forhøjelse af budgettet for 2015 med kr. 150.000. 

Bestyrelsen redegjorde for, hvorfor budgettet var nået. 

Bestyrelsen arbejder med et fundament for de eksterne omkostninger, der tager udgangspunkt i en 

maksimal vedligeholdelse, og ud fra det fundament skønner bestyrelsen så hvert år, hvor meget der 

forventes anvendt, og skønnet har for 2015 været for lavt, og for ikke at komme i en situation, hvor 

der ikke er tilstrækkeligt med råderum til at vedligeholde området resten af året, ønskede 

bestyrelsen en forhøjelse af budgettet. 

 

Der var mange kommentarer til budgetforhøjelsen, og én mente ikke, at man kunne have tillid til 

bestyrelsens arbejde.  

Andre spurgte til vedligeholdelsens omfang, og om HCC Vej & Parks utilstrækkelighed. 

Der blev også spurgt til, at såfremt forslaget ikke blev vedtaget, hvad det så ville betyde. Bestyrelsen 

svarede, at så blev der ikke udført mere vedligeholdelse af området. 

Der blev også udtrykt ønske om, at der indhentes yderligere 2 tilbud på vedligeholdelsen af området, 

som kan fremlægges på den kommende ekstraordinære generalforsamling, hvilket vil blive gjort. 

 

Forslaget blev bragt til afstemning. 48 stemte for og 12 stemte imod så forslaget blev vedtaget. 

 

Uden for dagsordenen gjorde flere af medlemmerne bestyrelsen opmærksom på fejl og mangler i 

området herunder mangelfuld vedligeholdelse af området. 

Bestyrelsen svarede, at det var meningsløst at vente til en generalforsamling med at gøre 

opmærksom på sine observationer, så bestyrelsen anmodede om, at når der konstateres forhold, der 

kan gøres noget ved, så orienter bestyrelsen via mail, så der kan blive gjort noget ved med det 

samme. 

 

 

 

 

______________________________ 

Dirigent 


