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GRUNDEJERFORENINGEN 
"FUGLEVANGEN" 
www.fuglevangen.dk 

Dato: 

7. juni 2007 

 

REFERAT 

Ekstraordinær generalforsamling lørdag, den 2. juni 2007 kl. 10.00  

på Hulerød Kro 

 

Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. I den ekstraordinære generalforsamling deltog 59 
stemmeberettigede medlemmer, og der var modtaget 52 fuldmagter – i alt 111 stemmer. Ervin Cortsen 
beklagede, at han på den ordinære generalforsamling ikke havde fået lejlighed til at takke kassereren, 
Jan Jonathanson, for 21 års godt samarbejde i bestyrelsen og sekretæren, Britta Juel Jonathanson, som 
havde beklædt dette job i 18 år med et ”slip” på to år.  

Ervin Cortsen henviste til den udsendte dagsorden, hvis eneste hovedpunkt var pkt. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand eller kasserer, jf. § 12  

Ervin Cortsen henviste derefter til pkt. 

 

6.1 Valg af dirigent og referent 

Ervin Cortsen foreslog Bruno Vilborg, Fasanvej 54 som dirigent. Der var ingen andre forslag, og 
Bruno Vilborg blev valgt. 

Bruno Vilborg takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til den ekstraordinære 
generalforsamling var indkaldt rettidigt, idet den var dateret og udsendt 9. maj 2007. 

Bruno Vilborg gjorde opmærksom på, at der jf. pkt. 6.1 også skulle vælges en referent og foreslog 
Britta Juel Jonathanson, Gøgevej 38. Der var ingen andre forslag, og Britta Juel Jonathanson blev 
valgt som referent. 

Som stemmetællere blev valgt  

• John Lind Jans, Drosselvej 32 
• Flemming Precht, Skovduevej 10 
• Bruno Vilborg, Fasanvej 54. 

 

6.2 Valg af formand 

Ervin Cortsen fik ordet og fortalte, at han ønskede at genopstille som formand - mange grundejere 
havde opfordret ham til at genopstille, og han ville da også gerne selv fortsætte sit arbejde i 
bestyrelsen. 

Klaus Irner, Fasanvej 3 ønskede at opstille som formandskandidat. Klaus Irners forslag om kort at 
orientere om forløbet på sidste generalforsamling blev afslået, da det lå uden for dagsordenen. Klaus 
Irner ønskede at præsentere sin nye bestyrelse (pakkeløsning), men ønsket blev afvist, jf. 
dagsordenen. Klaus Irner ville som ny formand have fokus på at holde veje, stier, dræn, 
fællesarealer, vedtægter og deklarationer, og hans målsætning ville bl.a. være en mere åben dialog 
og mere kommunikation, at overholde budget – han frygtede flere udgifter – at afskaffe 
bestyrelseshonoraret på 325,-, fordi bestyrelsesmøder ikke skulle koste grundejerne noget, nyt 
budget, nye vedtægter og sørge for afleveringsforretning med Colas. 

Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning. Resultatet blev 

• Ervin Cortsen: 69 stemmer 
• Klaus Irner: 42 stemmer 
• Blanke/ ugyldige: 0. 
 
Ervin Cortsen blev genvalgt som formand. 

 

6.3 Valg af kasserer 

Ervin Cortsen foreslog Inger Axholm, Sneppevej 24 som ny kasserer. 
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På begæring fra en grundejer blev foretaget skriftlig afstemning. Der blev i alt afgivet 109 stemmer 
som følger: 

• Inger Axholm: 80 stemmer 
• Blanke: 29 
• Ikke stemt: 2. 
 

Inger Axholm blev valgt som kasserer. 

 

6.4 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Ervin Cortsen foreslog følgende kandidater: 

• Genvalg af Birgit Kuningas, Skovduevej 30 
• Niels Bjerregaard, Sneppevej 1 som nyt medlem 
• Poul Nedergaard, Gøgevej 56 som nyt medlem. 
 

Der var ingen andre kandidater. Ervin Cortsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer blev 
vedtaget. 

 Bestyrelsen vil herefter afgøre hvem af de valgte, der skal være medlem af bestyrelsen i to hhv. et 
år. 

 

6.5 Valg af to suppleanter for 1 år 

Ervin Cortsens to forslag til suppleanter blev vedtaget således: 

• Bente Dalby, Skovduevej 11 som 1. suppleant 
• John Lind Jans, Drosselvej 32 som 2. suppleant. 

 

6.6 Valg af to revisorer samt to revisorsuppleanter for 1 år 

Følende to revisorer blev valgt: 

• Flemming Precht, Skovduevej 10 (genvalgt) 
• Niels B. Kristensen, Sneppevej 42. 

 

 Følgende to revisorsuppleanter blev valgt: 

• Grethe Møller, Sneppevej 44 
• Anders Gershøj, Gøgevej 26. 

 

Der var ikke flere punkter på dagsordenen. Bruno Vilborg takkede for at godt møde og gav herefter ordet 
til Ervin Cortsen for en afsluttende bemærkning: 

Ervin Cortsen tilsluttede sig Klaus Irners bemærkning om veje og fællesarealer. I 2006 havde 55 
grundejere fået tilsendt et brev om at ordne hække i overensstemmelse med vedtægterne. Den nye 
bestyrelse vil nu lægge et budget for 2008, som skal godkendes på en ny ekstraordinær 
generalforsamling inden årets udgang.   

 

Mødet hævet kl. 11.30. 

 

 

 

Dronningmølle, den /        2007 

 

 

_________________________________  ______________________________________ 
Bruno Vilborg, dirigent   Britta Juel Jonathanson, referent 

 


