Grundejerforeningen Lille Grundet
Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. maj 2012 i Fælleshuset på Lønnestræde 22.

1. Velkomst og valg af dirigent og referent
Jørn Mørch blev valgt som dirigent.
John Lind blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling er lovlig indkaldt.

2. Behandling ændring af vedtægter
Det blev gjort klart at det er vedtægterne fra 21 juni 1993 der er gældende.
Der er 25 stemmer til stede (inklusiv fuldmagter).
1) § 14 stk. 6 og § 18 stk. 1-3: ”Bestyrelsen vælger selv formand” + ”Kravet om ligelig repræsentation af
andelsboliger og ejerboliger bortfalder”
I forslaget til vedtægtsændringerne var den første linie i §14 stk. 6 blevet fjernet ved et uheld. Denne
linie vil ikke blive fjernet i de endelige vedtægter.
Afstemning: 25 stemmer for – ingen imod. Vedtaget
2) § 22 stk. 3 ”Udbetalinger kan foregå uden to underskrifter”
Jonny Gillström: Det er en farlig vej at tillade at en enkelt person har fuld adgang til foreningens formue – både for foreningen og kassereren selv.
Henning Jensen: Er enig med Jonny. Kan ikke acceptere at en enkelt person kan disponere frit over
formuen. OK at de mindre daglige udbetalinger kan håndteres af kassereren, men ikke større beløb.
Kasserer Thomas Behrens Nielsen: Der er ikke lagt op til at kassereren har en blanco check. Der er
lagt op til at vi får en fleksibel arbejdsgang, der kan få bestyrelsens arbejde til at fungere.
Jonny Gillström: Det er muligt at lave Netbank så udbetalinger skal godkendes.
Kasserer Thomas Behrens Nielsen: Det er også muligt at bestyrelsen vælger at benytte den. Vi mener bare ikke at det skal stå i vedtægterne.
Afstemning: 13 for, 12 imod. Forslaget fik ikke de nødvendige 2/3 flertal, så det er forkastet
3) § 25 ”Tillad elektronisk kommunikation”
Afstemning: 22 for, 3 imod. Vedtaget med over 2/3 af de afgivne stemmer.

