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GRUNDEJERFORENINGEN 

”FUGLEVANGEN” 
www.fuglevangen.dk 

 

07. juni 2009 

 

AFSKRIFT 

REFERAT 

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. juni 2009 kl. 19.00 

 på Hulerød Kro 

 

Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen og forklarede baggrunden for denne ekstraordinære 

generalforsamling. 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog Ib Sørensen, Sneppevej 4, til dirigent. Der var ikke andre forslag, så Ib Sørensen 
blev valgt. 

Ib Sørensen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet til 
afholdelse i dag i henhold til Vedtægternes §§ 10 og 11. 
Dirigenten meddelte, at der var 36 til stede og afleveret 52 fuldmagter. Der var i alt 88 stemmer. 

 
2. Afstemning om ændringsforslag til § 8 

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesmedlem Niels Bjerregaard, som oplæste en mail modtaget 

d.d. 

Denne mail opfordrer bestyrelsen til at frafalde ændringsforslaget af forskellige grunde, der er listet. 

Mailen er ”underskrevet” med 15 navne og adresser. 

Formanden uddyber forslaget, idet han påpeger, at en generalforsamling er for en forenings 
medlemmer og ikke alle mulige andre. En generalforsamling skal ikke være et forum for advokater, 

som henviser til diverse love og bestemmelser hen over hovedet på forsamlingen. Som medlemmer 
betragtes mand og hustru/samlever. 

I den oplæste mail er anført, at man for at få adgang til generalforsamlingen skal stille med skøde. 

Dette tilbageviste formanden, idet et skøde ikke viser, hvem der i dag ejer ejendommen. Et skøde får 
man først nogle måneder efter købet. 

Hans Burchhardt, Gøgevej, mente at forslaget var udemokratisk og at bisidder må medbringes. 

Allan Fonnesbech, Vænget, mente at forslaget ikke er demokratisk og at ældre bør have ret til at 
have en hjælper med. 

Anni Fyhr, Sneppevej, det er et godt forslag. 

Niels B. Kristensen, Sneppevej, gik ind for forslaget, da han ikke kunne forstå hvorfor advokater 
skulle være nødvendige i så lille en forening, hvor alle kan komme til orde. 

Kim Peschardt, Sneppevej, var for forslaget og mente at det kun var de personer, der stod på skødet, 
der kunne deltage i generalforsamlingen. 

John Jans, Drosselvej, gik ind for forslaget, idet han ikke kunne forstå, hvad advokater har at gøre på 
vores generalforsamling. 



2 

 

Allan Fonnesbech talte for bisidder, idet han mente, at børn skulle kunne repræsentere forældre eller 
hjælpe, hvis de havde en form for handicap. 

Formanden svarede på indlæggene og anførte bl.a., at han betragter mand og hustru/samlever som 

medlemmer. Han udtrykte samtidig, at han ikke kunne forestille sig, at en generalforsamling ville 
udelukke søn/datter, som var med for at hjælpe en handikappet forælder. Uanset dette handicap, 

enten det er et brækket ben, dårlig hørelse/syn eller en eller anden form for demens. 
 
Der var ikke flere indlæg. 

 
Som stemmetællere blev valgt Anni Fyhr og John Jans. 
 

Herefter blev der afholdt skriftlig afstemning. 

 

Afstemningen gav følgende resultat: 

For bestyrelsens forslag:  81 

Imod bestyrelsens forslag: 7 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag var vedtaget med de 2/3 flertal det 
krævedes ifølge § 11. 

Han takkede derefter forsamlingen for debatten og den gode ro og orden, der havde været til stede 
under mødet. 

Formanden takkede dirigenten for en god ledelse og forsamlingen for deltagelse og ønskede alle en 
god aften. 

 

Mødet slut kl. 19.45. 

 

 

_____________________________  ____________________________ 
Ib Sørensen   Birgit Kuningas 

Dirigent    referent 

  


