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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. august 2014 kl. 19.00
Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra Stubkjær, Erik
Jepsen, kasserer Povl-Erik Høxbroe samt suppleant Michael Bülow. Bestyrelsesmedlem Jørgen Lyngstrup og suppleant Poul
Rasmussen var forhindret og havde sendt afbud.
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Bo Brinch Nielsen, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.
Der var fremmødt 50 husstande og 57 fuldmagter fra medlemmerne.
Som referent blev udpeget Povl-Erik Høxbroe.
Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer/diktafon.
Der blev valgt tre stemmetællere af hensyn til en evt. skriftlig afstemning.
2) Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring
Formanden beskrev kort bevæggrundene til at ændre foreningens vedtægter fra den 10. januar 1973.
Baggrunden for ændringen af vedtægterne fremgik af det brev og indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling,
som bestyrelsen udsendte til medlemmerne ultimo juli 2014. Fremgår også af hjemmesiden under generalforsamling.
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget, som også var hvad rammen var sat til for at forslaget kunne
godkendes, som vedtaget, af den just afholdte ekstraordinære generalforsamling.
Herefter går samme forslag, efter planen, til urafstemning hos alle medlemmer, hvor den valgte afstemningsramme i denne
urafstemning er, at forslaget alligevel forkastes, hvis blot 5% af stemmerne er imod forslaget. Men ligger de afgivne stemmer i
urafstemningen imod forslaget under 5%, da betragtes forslaget som været endelig vedtaget.
De satte stramme rammer for vedtagelse er her fulgt som en kompensation for at vi ikke kan følge den gamle ordlyd i vedtægterne
vedrørende vedtægtsændring.
Forslaget vi stemte om og som nu vil gå til urafstemning lyder således:

Bestyrelsens forslag
Følgende afsnit i foreningsvedtægter § 9
Hvert medlem har 1 stemme.
Til beslutninger om vedtægtsændringer eller om foreningens ophævelse kræves, at mindst 80% af medlemmerne er tilstede på den
generalforsamling, hvor spørgsmålet behandles og at mindst 80% af de mødte er for beslutningen.
Stemmer 80% eller mere for det, indkalder bestyrelsen inden en måned til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken
forslaget kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

Teksten ønskes ændret til
Hvert medlem har 1 stemme.
Til beslutninger om vedtægtsændringer eller om foreningens ophævelse kræves et flertal på 60 % af de afgivende stemmer. Der
kan stemmes ved fuldmagt.
Vedtages forslaget følges op med urafstemning, hvor den endelige afgørelse ligeledes sker ved et flertal på 60 % af de afgivne
stemmer.
Bestyrelsen har pligt til udsendelse af urafstemning indenfor en måned. Medlemmerne har mindst 14 dage til at stemme på
urafstemning.
Bestyrelsen takker de fremmødte for jeres særdeles positive opbakning.

11) Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken 20.05 blev mødet lukket.
Ølstykke den 21/8-2014

________Signeret___________
Bo Brinch Nielsen Dirigent

_______ Signeret __________
Povl-Erik Høxbroe Sekretær
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