Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Nymarken den 15. maj 2013
Referent: Birgit Møller-Kristensen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår at S 6 stk. 6 bliver ændret fra "Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, formanden og 1
bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal"
Tif "Bestyrelses medlemmer vælges for 2 år".2 medlemmer vælges på lige årstal, og 3 medlemmer vælges på
ulige årstal.
Stk. 7 udgår herefter.
3. Valg af bestyrelsesmedlem
4. Evt.

Birgit Møller-Kristensen bød på bestyrelsens vegne, velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.
1.

Birgit oplyste at bestyrelsens forslag til dirigent er Walther Jensen, der blev spurgt, om der var andre forslag.
Dette var ikke tilfældet, og Walther Jensen blev valgt.
Walther konstaterede at indkaldelsen var rettidig indkaldt, idet der var indkaldt til den, samtidig som til
den ordinære generalforsamling den 27 . marts 2013.
Walther konstaterede at vi er beslutnings dygtige, da forslaget afgøres ved simpelt flertal.
Der deltog 10 medlemmer i generalforsamlingen heraf 8 stemmeberettigede.

2.

Lars Brøns Bjerregård oplyste hvorfor bestyrelsen Ønskede at ændre 5 6.

Det er for at gøre arbejdsgangene mindre stive i bestyrelsens arbejde.
Dog vælges bestyrelsen til en post for et år ad gangen, dette kan ændres det efterfølgende år,
efter generalforsamling hvis det Ønskes.
Jørgen Salhauge oplyste generalforsamlingen, om hvad reglerne efter hans opfattelse er ved et valg!
Nanna Salhauge spurgte os, om vi har læst foreningsreglerne!
Hun oplyste, at det er bestyrelsens opgave, at gøre det spændende at være medlem af bestyrelsen!
Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget med 8 for og 0 imod.
Herefter gik vi over til valget.
3.

Valg af bestyrelsesmed lem :
Niclas Gaard, Nymarksvej 16 blev foreslået, og blev valgt uden modkandidat.

4.

Evt.
JØrgen Salhauge kom igen ind på lokalplanen, som han oplyser, er meget foreeldet.

Og igen oplyste Jørgen Salhauge, at der findes en skabelon, men som kommunen måske ikke ønsker at

udlevere.
Bestyrelsen har dog fået oplyst, at der ikke findes en sådan!

Birgit M-K oplyser, at bestyrelsen arbejder med sagen og, at vi agter at holde et informationsmØde om emne'
Hvidovre Kirkeby er den første af grundejerforeningerne, der har fået lavet en lokalplan, den skal godkendes
af kommun en før den træder i kraft.
Vi står som nr. 6 i rækken af foreninger, der ønsker at få ændret lokalplanen.
Jørgen Salhauge oplyste, at han ikke vidste dette.

Herefter takkede Walther for god ro og orden.
Birgit takkede på bestyreliens vegne, Walther Jensen for ledelsen af den ekstra ordinære generalforsamling,
og til de fremmødte for i aften.
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Walther Jensen

Referent:

Hvidovre den22. maj 2013
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