
Fra bestyrelsen 

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 10. januar 2017 
Afholdt på Herstedøster Skole, Musisk rum Syd kl. 19:30 
 

1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 
Følgende blev valgt til 
Dirigent:  Peter Pagh, D 70 valgt 
Sekretær:  Jan Lund, D 109, medlem af bestyrelsen 
Stemmetællere: Hugo Pedersen, D76, og Sven Christensen, H72 
55 til stede og 18 fuldmagter i alt 73 huse repræsenteret, i alt 146 stemmer 
 

2. Kort orientering fra bestyrelsen ved formanden 
Vi er samlet her i aften fordi vores vedtægter kræver en meget høj medlemsrepræsentation for at 
kunne vedtage ændringer i vedtægterne. På sidste generalforsamling fik bestyrelsen vedtaget de af 
bestyrelsen foreslåede ændringer med meget stor tilslutning, men medlemsrepræsentationen var 
ikke oppe på de krævede 75% af foreningens medlemmer. 
 
En endelig godkendelsesafstemning kan så iflg. vedtægterne genfremsættes, når den indkaldes se-
nest 14 dage efter generalforsamlingen. 
 
Vi skal således ikke diskutere indholdet af de besluttede vedtægtsændringer, men kun igen stemme 
Ja eller Nej til disse. Dette for at sikre at en ny generalforsamling kan bekræfte eller ikke bekræfte 
den forrige generalforsamlings beslutning.  
 
De besluttede ændringer er nogle simple ændringer til vedtægterne, der skal sikre at det i alle sam-
menhænge er i overensstemmelse med vedtægterne at bestyrelsen kan indgå aftale med en ekstern 
administrator og anvende digital kommunikation med medlemmerne.  
 
Den eksterne administration betyder, at vi kan gennemføre: 

x Sikre og anerkendte procedurer ved anvisning af udbetalinger. 

x Nødvendige og professionelle kontroller og balancer. 

x En sikker, hurtig og ensartet bogføring. 

x Økonomisk status med kort varsel. 

x Balanceret regnskab til en valgt ekstern statsautoriseret revisor. 

x Nem tilgang til rapporter for bestyrelsen herunder især vores kasserer. 

x Væremøllen kan integreres direkte i foreningens regnskab. 

x En ”state of the art” hjemmeside med mange faciliteter herunder niveaudelt adgangskontrol. 

x Fuld migrering af vores eksisterende hjemmeside 

Alle godkendelsesanvisninger vil ske elektronisk og kan uden problemer altid ske - som minimum - 
ved dobbelt godkendelse før udbetaling via administrator. 
 
Denne attraktive pris kan kun opnås ved at al kommunikation mellem bestyrelse og administrator på 
den ene side og medlemmer og andre eksterne leverandører på den anden side sker elektronisk. 



Fra bestyrelsen 

 
Dirigenten klargjorde nu for hvad der var til afstemning og proceduren for afstemningen. 
 
Ingen bemærkninger til bestyrelsens orientering eller dirigentens klargøring. 
 

3. Afstemning om ændring af vedtægterne 
Dirigenten bad om tilkendegivelse om, hvem der stemmer for vedtægtsændringerne. 
Alle stemte for vedtægtsændringerne. Ingen stemte imod. 
 
Dirigenten spurgte om nogen ville begære skriftlig afstemning. Ingen begærede skriftlig afstem-
ning. 
 
Vedtægtsændringerne var hermed vedtaget og træder i kraft under forudsætning af kommunalbesty-
relsens godkendelse. 
 

4. Eventuelt 
Spørgsmål om medlemsbladet kommer ud digitalt 
Formanden, det gør det, og ved dispensation for digitalisering kan det fortsat leveres i postkassen. 
 

5. Afslutning 
Dirigent og formand takkede for en kort og disciplineret generalforsamling. 
 
 

Dato: 11-10-2017 Dato: 11-10-2017 
 
Sekretær: Jan Lund Dirigent: Peter Pagh 

 
 

NYE VEDTÆGTER GODKENDT AF ALBERTSLUND KOMMUNE 
 
De nye vedtægter er d. 6. februar 2017 godkendt af Albertslund kommune og kan læses 
på foreningens hjemmeside. Ved at henvende sig til formanden kan du/I få udleveret en 
papirudgave af vedtægterne, hvis du/I forventes, at kunne blive fritaget for digital kommu-
nikation med foreningen. Henvendelse kan ske til formandens  
 

x Mailadresse: svend.vejrmolle@gmail.com 

 
x Adresse: Humlehusene 6 

 
 
  


