
Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag 20-11-2019 

 
Formanden gav en kort orientering, inden mødet gik i gang. 

 

Mødet afholdes, fordi der på sidste generalforsamling var enighed om, at det med at 

sammenlægge grunde og spare penge på bidrag til foreningen, skulle ændres så det 

ikke kunne lade sig gøre fremover.  

 

De grunde der var sammenlagt, Mågevej 41 og 43, var juridisk set, sammenlagt på 

legal vis under de gældende vedtægter, så det kan der ikke røres ved fremadrettet.   

 

Hvis de nye ændringer, i vores vedtægter bliver vedtaget i aften, skulle det ikke 

længere kunne ske. På nuværende tidspunkt er vi således 166 medlemmer til at dele 

de fremtidige udgifter i stedet for tidligere 167 medlemmer. 
 

Og så begyndte mødet. 

 

Punkt 1. 

Advokat Jess Aagaard blev forslået af bestyrelsen og valgt som dirigent. 

 

Han startede med at konstatere, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og general 

forsamlingen var lovlig. Endvidere konstateredes, at der var fremmødt mere end 2/3 

stemmer, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig i relation til at beslutte 

vedtægtsændringer. 
 

Punkt 2. 

Paragraf 1: uændret 

Paragraf 2: blev vedtaget. 
 

Paragraf 3: En` ønskede skriftlig afstemning. Bestyrelsen oplyste, at vedtagelsen ikke 

ville ændre på at Mågevej 41 og 43 skal anses som et medlem. Forslaget blev 

vedtaget med en stemme imod, èn blank og 73 stemmer for. 

 

Paragraf 4: vedtaget 

Paragraf 5: vedtaget 

Paragraf 6: vedtaget 

Paragraf 7: uændret 
 

Paragraf 8: vedtaget, Formanden oplyste fremadrettet udsendes indkaldelse til 

ordinær generalforsamling stadig med almindelig post brev, men webmasteren vil slå 

alle øvrige bilag op på hjemmesiden. 
 

Paragraf 9: vedtaget 

Paragraf 10: uændret 

 



Paragraf 11: uændret 

Paragraf 12: vedtaget 

Paragraf 13: uændret 

Paragraf 14: uændret 
 

så hele det arbejde, der var gjort fra bestyrelsen side, blev vedtaget af de fremmødte, 

hvor efter den forrige formand Marianne, rejste sig, og takkede den nuværende 

formand Eddie for det store arbejde, der var ydet med oprydning i dårligt formulerede 

vedtægter. 
 

Under eventuelt blev der spurgt til vores store vandspild, og formanden svarede. Der 

er ikke fundet nogen endelig løsning endnu, men foreløbig er næsten alle vandmålere 

kontrolleret, og de er blevet plomberet. Mesinge vandværks bestyrelse har bevilget en 

ny hoved vandmåler og er netop nu ved at montere en elektronisk vandmåler, så 

forbruget kan følges, men der arbejdes videre på sagen. 

 

 
 

 

Referent Teddi Clift     Dirigent Jess Aagaard 


