HAVEFORENINGEN
SOLSIDENS NYTTEHAVER af 2007

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Solsidens Nyttehaver af 2007
Søndag den 3. april 2016 kl. 12.30
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsens foreslog Peter Laursen som dirigent. Peter Laursen blev valgt.
2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Malene Lotz. Malene Lotz blev valgt.
3. Konstatering af den ekstraordinære generalforsamlings lovlighed og
beslutningsdygtighed.
Dirigenten: om lovlighed:
Der blev den 13. marts 2016 afholdt en ekstraordinær generalforsamling om
vedtægtsændringer, der ikke var 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 den anden ekstraordinære generalforsamling ved brev af 22.
februar 2016 til samtlige medlemmer.
Denne ekstraordinære generalforsamling er 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 35 stemmeberettigede medlemmer til stede inklusiv
fuldmagter.
Dirigenten konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling er lovlig og
beslutningsdygtig.
4. Formanden gennemgår hvert af de enkelte forslag til ændringer i vedtægten.
Herefter stemmes der om forslagene.
Punkt 1:
§ 1 stk. 2 Ændring af foreningens postadresse
Adresse: Solsiden 14, 2820 Gentofte Hjemmeside: solsidensnyttehaver.dk
CVR-nummer: 36872330 Mail: solsidensnyttehaver@gmail.com

Godkendt
Punkt 2:
§ 2 stk. 2 Ændring af foreningens postadresse
Godkendt
Punkt 3:
§ 3 stk. 2 Forældet paragraf udgår
Godkendt
Punkt 4:
§ 3 stk. 4 Tilføjelse: Udmeldelse skal ske med en måneds varsel
Godkendt
Punkt 5:
§ 4 Gebyrer og depositum. Depositum udgår og erstattes med indmeldelsesgebyr samt
mulighed for andre gebyrer.
Godkendt
Det skal tydeliggøres overfor nye medlemmer, at nøglen til foreningens område skal
afleveres tilbage ved udmeldelse af Haveforeningen.
Punkt 6:
§ 5 stk. 1 Betalingsfrist for kontingent fremrykkes
Godkendt
Punkt 7:
§ 5 stk. 2 Forældet paragraf udgår
Godkendt
Punkt 8:
§ 6 stk. 1 Oplysning om lejekontrakt rettes.
Godkendt
Punkt 9:
§ 6 stk. 2 Betalingsfrist for haveleje fremrykkes
Godkendt
Punkt 10:
§ 7 stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling kan også ske ved mail
Godkendt
Punkt 11:
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.
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