Referat ekstraordinær generalforsamling, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 28. maj 2018.
Mødested: Rosendalhallen.
Mødetid: 19:00 – 19:45.
Fremmødte: 16 medlemmer, inkl. bestyrelsen – heraf 14 stemmeberettigede

Referat
Johannes Iversen bød velkommen, og forklarede kort grunden til den ekstraordinære
generalforsamling 2018.

1. Valg af dirigent.
Jonas Olesen, Mispelvej, blev valgt til dirigent.
Jonas konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt.
Følgende fuldmagter var korrekt indberettede på den udsendte blanket:
Fuldmagtshaver:

Fuldmagtsgiver:

Kay V. Nielsen, Magnoliavej 17

Susanne T. Jakobsen, Magnoliavej 19

Kristoffer Dam Nielsen, Jasminvej 9

Vinni Grøn, Jasminvej 11

Johannes Iversen, Magnoliavej 8

Niels Giversen, Magnoliavej 10

Henrik Hansen, Jasminvej 3

Lars K. Pedersen, Jasminvej 2

Med de indleverede fuldmagter var der i alt 14 stemmer til rådighed.

2. Ændring af foreningens vedtægter
Som forklaret i den omdelte indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, er det
tilbagevendende problem med at få frivillige medlemmer til at deltage i bestyrelsesarbejdet
grunden til, at den siddende bestyrelse besluttede at få ændret i foreningens vedtægter.
Sidst der var en vedtægtsændring var i 2010. Dengang benyttede foreningen advokathuset Helle
Larsen, og derfor faldt valget på samme advokat igen.
Johannes forklarede ændringerne/tilføjelserne – og lagde vægt på, at bestyrelsen til enhver tid
ønsker, at medlemmerne frivilligt melder sig til at deltage i bestyrelsen. Kun i de tilfælde hvor ingen
frivilligt melder sig, da vil de nye vedtægter få betydning.
De nye vedtægter giver endvidere de unge myndige personer i en husstand mulighed for at melde
sig frivilligt til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Der er lavet en turnus for hver vej, således at hvervet går på skift på den mest retfærdige vis.
Yderligere vil bestyrelsen fremover bestå af 1 medlem repræsenteret fra hver af vores veje i
foreningen. De 2 ’små’ veje: Jasminvej og Vincavej er i denne sammenhæng gældende som 1 vej.
De 5 skemaer vil blive lagt ud på hjemmesiden, så medlemmerne altid kan se, hvem der er
repræsenteret i bestyrelsen, og hvem der er suppleant på hver af de 5 veje.
Den enkelte vej har nu selv ansvaret for, at der er en repræsentant i bestyrelsen. Det er således
ikke længere den siddende bestyrelse, der er ansvarlig.
Der blev stemt om ændringsforslaget ved håndsoprækning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Johannes Holm Iversen, Magnoliavej (ønsker ikke genvalg)
Anne Marie Søgaard, Jasminvej (ønsker ikke genvalg)
Lars Olsen, Spiraeavej (ikke på valg)
Kristoffer Dam Nielsen, Jasminvej (ikke på valg)
Kay Verner Nielsen, Magnoliavej (ikke på valg)

Der var ingen frivillige medlemmer fra Tjørnevej, så efter den nye ordning blev det et medlem
fra husstanden på Tjørnevej nr. 1, der blev valgt ind i bestyrelsen.
Fra Mispelvej blev det Helge Jensen, Mispelvej 8, der blev valgt ind i bestyrelsen.

4. Valg af 5 suppleanter for 2018
1 repræsentant for Vincavej/Jasminvej. Vincavej nr. 6
1 repræsentant for Tjørnevej: Tjørnevej nr. 2
1 repræsentant for Mispelvej: Mispelvej nr. 4
1 repræsentant for Spiraeavej: Spiraeavej nr. 11
1 repræsentant for Magnoliavej: Magnoliavej nr. 2

5. Revisorer:
Frank Kristensen, Mispelvej 12
Johannes Iversen, Magnoliavej 8

6. Revisorsuppleanter:
Mette Bak Jørgensen, Magnoliavej 13.
Hanne Erikslev, Tjørnevej 16.

Den nye bestyrelse består af:
Lars Olsen, Spiraeavej 15
Kristoffer Dam Nielsen, Jasminvej 9
Kay Verner Nielsen, Magnoliavej 17
Helge Jensen, Mispelvej 8
Husstanden Tjørnevej 1 (Poul Bernth Jensen)
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 11. juni 2018 kl. 19:30 hos Lars Olsen

Husk: Du kan se referater, læse de nye vedtægter og blive klogere på andet der vedrører
Grundejerforeningen Rosendal på http://www.grf-rosendal.dk/
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