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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lammefjorden, 
søndag d. 23. august 2020, kl. 12.00 i Engelstrup Forsamlingshus. 

 
Foreningens medlemmer var repræsenteret med i alt 40 stemmer, heraf 3 fuldmagter 
 
Ad. 1. Valg af dirigent 

Jørgen Buur (JB), Gyvelstien 4 blev valgt. Som dirigent til dagsordenens pkt. 3. valgtes Jan 
Lodal, Gyvelstien 1. 
Fra salen blev dirigenten (JB) gjort opmærksom på, at der ikke var sat valg af referent på dags-
ordenen. Dirigenten udbad sig forslag til referent. Bjarne Andersen, Gennemløbet 11 blev 
valgt som referent. 
Dirigenten (JB) konkluderede, at ændringen fra ordinær generalforsamling til ekstraordinær 
generalforsamling grundet manglende overholdelse af vedtægtens tidsfrist for indkaldelse til 
ordinær generalforsamling ikke gav anledning til at generalforsamlingen ikke kunne gennem-
føres med den angivne dagsorden. Dog skulle pkt. 6. ”Valg af bestyrelsesmedlemmer” følge 
den dagsorden (valgperioder) der er anført i vedtægterne. 
 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 18. juli 2020 blev godkendt. 
Fra salen blev gjort opmærksom på, at der manglede godkendelse af referat fra d. 31. august 
2019. Godkendelse af dette referat sættes på dagsordenen til den kommende ordinære general-
forsamling i 2020. 
 

Ad. 3. Formandens beretning 
Dirigent (JB) oplyste, at formandens beretning ikke skulle til afstemning på generalforsamlin-
gen. Herefter overtog JL dirigentrollen til punktet. Der var flere indlæg fra salen. 
 

Ad. 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Det reviderede Regnskabet for 2019 var ikke udsendt forud for generalforsamlingen, men blev 
først udleveret ved generalforsamlingens begyndelse. 
Generalforsamlingen tog til efterretning, at det reviderede regnskab var udleveret. Godken-
delse af regnskab for 2019 vil blive behandlet på den ordinære generalforsamling 2020. 
 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent 
Der var ikke udarbejdet et budgetforslag for 2021, ligesom der ikke var forslag til kontingentet 
for 2021. Budget for 2021 og kontingentstørrelse for 2021, vil blive behandlet på ordinær ge-
neralforsamling 2020. 
 

Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a.) Formand: Bjarne Andersen, Gennemløbet 11 (på valg igen i 2022) Valgt uden modkandi-

dat 
b.) Kasserer: Marijanne Nielsen, Enebærstien 23 (på valg igen i 2021) Valgt uden modkandi-

dat 
c.) Bestyrelsesmedlemmer: Ole Enevoldsen, Enebærstien 29 (på valg igen i 2021) - Mette 

Reedtz Petersen, Gennemløbet 12 (på valg gen i 2022) - Lars Carlson, Gennemløbet 7 (på 
valg igen i 2022) Alle valgt uden modkandidater 

d.) Suppleanter til bestyrelsen:1. Allan Køster, Gennemløbet 8 (på valg igen i 2022) - 2. Brian 
Petersen, Enebærstien 7 (på valg igen i 2022) Alle valgt uden modkandidater 

e.) Revisorer: Charlotte Mikkelsen, Gyvelstien 4 (på valg igen i 2021) - Tommy Qvick, Gy-
velstien 27 (på valg igen i 2021) Alle valgt uden modkandidat 
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f.) Suppleant for revisorer: Jan Lodal, Gyvelstien 1 (på valg igen i 2021) Valgt uden modkan-
didat 

 
Ad. 7. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag. 
 

Ad. 8. Forslag fra bestyrelsen 
Der var ikke indkommet forslag 
 

Ad. 9. Eventuelt 
Der var et mindre antal indlæg under dette punkt. 
 
 
 
 
 

  
sign. Jørgen Buur / sign. Jan Lodal   sign. Bjarne Andersen 
                     Dirigenter                 Referent 

 


