HAVEFORENINGEN
SOLSIDENS NYTTEHAVER af 2007

Referat af ekstraordinær generalforsamling
i Solsidens Nyttehaver af 2007
Søndag den 23. april 2016 kl. 12.30
Formanden byder velkommen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsens foreslår Peter Laursen som dirigent.
Dirigenten takkede for valget
2. Valg af referent
Thomas Førby Sørensen blev valgt som referent.
3. Konstatering af den ekstraordinære generalforsamlings lovlighed og
beslutningsdygtighed
Dirigenten: om lovlighed:
Der blev den 2. april 2017 afholdt en ekstraordinær generalforsamling om
vedtægtsændringer. Der var da ikke beslutningsgrundlag pga. manglende 2/3
fremmødte medlemmer og repræsenterede ved fuldmagt. Ifølge vedtægternes § 12
kan bestyrelsen herefter indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor
vedtægtsændringer derpå kan vedtages ved 2/3 flertal blandt de fremmødte. Ifølge
vedtægternes § 8 er indkaldelsesfristen 2 uger.
Opfyldelse heraf:
Bestyrelsen har indkaldt til denne anden ekstraordinære generalforsamling ved brev af
10. marts 2017 eller mail af 14. marts 2017 til samtlige medlemmer. Denne
ekstraordinære generalforsamling var dermed indkaldt iht. foreningens vedtægter.
Dirigenten: om beslutningsdygtighed
Ifølge vedtægternes § 12 kan vedtægtsændringer vedtages ved 2/3 flertal blandt de af
medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.
Dirigenten konstaterede at der var fremmødt 23 stemmeberettigede medlemmer og
afleveret 7 fuldmagter fra stemmeberettigede medlemmer, i alt 30. 2/3 heraf er 20.
Dirigenten konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling er lovlig og
beslutningsdygtig.
4. Hvert af de enkelte forslag til ændringer i vedtægten blev gennemgået,
hvorefter der blev stemt om forslagene enkeltvis.
Adresse: Solsiden 14, 2820 Gentofte Hjemmeside: solsidensnyttehaver.dk
CVR-nummer: 36872330 Mail: solsidensnyttehaver@gmail.com

Punkt 1
§ 3 stk. 1 Ændring af optagelsesbetingelserne.
Vedtaget.
Punkt 2
§ 3 stk. 3 og § 3 stk. 4 Teknisk ændring.
Vedtaget.
Punkt 3
§ 3 stk. 5 Ændring af reglerne om ophør.
Det blev drøftet, om der skulle være mulighed for at opsige pr. mail.
Formanden oplyste, at det havde været drøftet i bestyrelsen, som havde besluttet at
foreslå en procedure med skriftlig opsigelse.
Forslaget blev derefter vedtaget.
Punkt 4
§ 5 stk. 1 Ændring i kontingentfastsættelse.
Vedtaget.
Punkt 5
§ 6 stk. 1 og § 6 stk. 2 Ændringer i reglerne om betaling af haveleje.
Vedtaget.
Punkt 6
§ 7 stk. 4 og § 9 stk. 2 Ændringer i reglerne om valg
Vedtaget.
Punkt 7
§ 9 stk. 5 og § 9 stk. 6 Ændringer i reglerne om dagsorden og referat
Vedtaget.
Punkt 8
§ 10 stk. 3, første sætning. Ændring i reglerne om bestyrelsens arbejdsopgaver.
Vedtaget.

Punkt 9
§ 13 stk. 1 Ændring i reglerne om opløsning af foreningen
Vedtaget.
Punkt 10
I henhold til vedtægtens § 12 stk. 3 træder vedtægtsændringerne i kraft med virkning
fra den generalforsamling, de vedtages på.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten.

