
Referat af ekstraordinær generalforsamling 31.08.2019  
 
Valg af dirigent: Mette Reedtz Petersen, Gennemløbet 12, blev valgt  
Valg af referent: Erik Larsen, Enebærstien 2, blev valgt  
Konstatering af, at generalforsamling var lovlig indkaldt: Grundet tidsnød havde det ikke 
været muligt at indkalde pr. brev, men kun pr. e-mail og udhængsskab samt hjemmeside. 
Dette blev accepteret af generalforsamlingen.  
Valg af stemmetæller: en fra hver bordende blev valgt.  
Godkendelse af referat fra generalforsamling 20.07.2019. Dette blev godkendt. 
Vedtægtsændringer: Punkt 5.1-5.2 5.3-5.4 5.5 blev bragt enkeltvis til afstemning, og alle blev 
vedtaget med stort flertal og derfor accepteret.  
Ændring ved afholdelse af jubilæumsfest. Jubilæet er 29. november 2019 men da mange 
medlemmer har lukket husene ned på dette tidspunkt, blev det foreslâet at ændre 
tidspunktet for afholdes til sommer 2020.  
Der blev ligeledes afholdt afstemning om hvor festen skulle holdes, og da der ikke var 
økonomi til afholdes af festen ekstern som tidligere besluttet, blev detbesluttet at festen 
skulle afholdes på foreningens område.  
Valg af bestyrelsen: Da der herskede divergerende opfattelser af om formand Kjeld 
Gundersen havde trukket sig frivilligt, blev dette belyst af de involverede parter, der hver 
især fremlagde deres opfattelse af forløbet.  
Herefter meddelte kasserer Bjarne Andersen og bestyrelses medlem Helle Enevoldsen, at 
de ville udtræde af bestyrelsen med omgående virkning.  
Dennis Christensen havde tidligere meddelt at han ville udtræde, og1. Suppleant Jan Lodal 
er indtrådt.  
Kjeld Gundersen meddelte at han ønskede at fortsætte som formand og han blev 
valgt(2018. 2020) uden modkandidat.  
Flemming Nielsen Gyvelstien 3, blev valgt til kasserer (2019. 2021) uden modkandidat. 
Mette Reedtz Petersen Gennemløbet 12, valgt til bestyrelsen ( 2019. 2020)  
Karin Mørck Gyvelstien 3, valgt til bestyrelsen (2019. 2020)  
Jan Lodal Gyvelstien 1, valgt til bestyrelsen ( 2019. 2020) 
 
Charlotte Stokbro Eisenhardt, Gyvelstien 7, valgt som 1. suppleant.  
Festudvalg. Marijanne Nielsen Enebær stien 23.  
Frank Kjær Johansen, lærkestien 18.  
Karin Mørck, Gyvelstien 3. 


