
Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2021 
Lem-hallen den 14. august 2021 

Deltagere: 

Bestyrelsen og tilmeldte 92 deltagere, hvoraf 64 var stemmeberettiget udgjorde generalforsamlingen. 

Til understøttelse af referatet fra den ekstra ordinære generalforsamling er vedhæftet det materiale, 

som medlemmerne har kunnet hente fra foreningens hjemmeside inden generalforsamlingen. 

Referatet tager afsæt i disse jf. bilagsoversigten på sidste side i dette referat, emner der refereres fra 

er med baggrund heri. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Tage Jepsen (kaldet dirigenten i det efterfølgende), der kom ikke 

modkandidater og Tage Jepsen blev valgt med applaus. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt af forsamlingen. 

3. Valg af referent og stemmetællere 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Risom som dirigent - som blev valgt med applaus. 

Dirigenten udpegede tidligere udnævnte stemmetællere fra den ordinære generalforsamling: 

• Erik Kjærsgaard, Brombærvej 32 

• Per Kristensen, -Hybenvej 19 

• Anita Jensen, Hybenvej 70 

• Mette Hansen, Syrenvej 71 

4. Afstemning om bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer 

Helle Veland redegjorde kort for indholdet i de stillede to ændringsforslag: 

Beretning og regnskab skal godkendes af generalforsamlingen, som herved bliver øverste 

myndighed. Samtidig sikrer nyt punkt 6.3, at der er taget hånd om, hvordan man kommer 

videre i tilfælde af manglende godkendelse. 

De stillede forslag blev af dirigenten sendt til skriftlig afstemning og resultatet heraf blev: 

For vedtægtsændringerne stemte 54. 

Der var 10 blanke stemmer. 

Forslaget blev vedtaget. 

5. Eventuelt 

Der kom en opfordring til at bestyrelsen med eksempelvis 2. måneders mellemrum holdt 

"Bestyrelseskaffemøde" ved eksempelvis Postkassehuset på Halbyvej. 

Her kunne den så møde medlemmerne, og der kunne snakkes om løst og fast. 

Opfordringen blev taget til efterretning. 

Der blev opfordret til, at der ses på, om det er relevant at nedsætte et udvalg af menige 

medlemmer, som kan understøtte bestyrelsen i sit arbejde, hvor der ligger en stor 

arbejdsbyrde. 

Bestyrelsen noterede sig dette og tog det med i sit videre arbejde. 
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Stauning, den kd  .---, 
r 

2021 

Helle Veland Tage J eps`gn 

(formand) (dirigent) 

Jø ge4isom 

(referent) 

Mee„,42:50#" 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2021 
Lem-hallen den 14. august 2021 

Dirigenten, Tage Jepsen, afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling på behørig vis 

og takkede de fremmødet for god ro og orden under denne. 

Bilag:  

Indkaldelse til generalforsamling 2020_2021.pdf 

Forslag til ændring af vedtægter.pdf 
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