Grundejerforeningen Ørnehøj
Bakkebølle Strand
Ekstraordinær generalforsamling 27/7 2019
Kastaniegårdsvej 22

Referat fra ekstraordinær generalforsamling.
Afholdt lørdag d. 27/7 2019 kl. 10.00
Kastaniegårdsvej 22, Bakkebølle Strand.
Dagsorden.
1
2
3

Valg af dirigent
Valg af stemmetæller.
Afstemning om de reviderede/ændrede vedtægter, som ved generalforsamlingen den 16/6 2019 blev vedtaget
med 28 stemmer for (en ved fuldmagt), 1 imod og ingen undlod at stemme. Da forslaget kræver, at mindst 2/3 af
grundejerforeningens medlemmer stemmer for, blev forslaget ikke vedtaget endeligt. Derfor indkaldes i henhold
til vedtægterne til denne ekstraordinære generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal eller
forkastes.
De nye vedtægter blev udsendt sammen med indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling.
Et medlem kan udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt

Formanden bød velkommen og gik straks videre til dagsordenen.
Dagsorden punkt 1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Tove Tørslev Sørensen, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen foregik d. 16/6. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest d.
28/7. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, skal være udsendt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen blev
udsendt på mail d. 7/7 og med almindeligt brev d. 10-7. Dirigenten konstaterede hermed at indkaldelsen og afholdelsen af den
ekstraordinære generalforsamling var i henhold til vedtægterne.
Dagsorden punkt 2. Valg af stemmetællere.
Sekretæren optalte antal stemmer samt fuldmagter. Der var fremmødt 14 stemmeberettigede medlemmer samt 4 fuldmagter. I
alt 18 stemmer.
To af de fremmødte medlemmer meldte sig som stemmetællere.
Dagsorden punkt 3. Afstemning.
Formanden forklarede kort hvad afstemningen drejede sig om. Ingen havde nogen bemærkninger.
Herefter gik man over til selve afstemningen. Der var 18 stemmer for, ingen imod og ingen undlod at stemme. Dermed blev
forslaget enstemmigt vedtaget.
Formanden takkede for god ro og orden og ønskede god sommer til alle.
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