Referat af møde 28.11.2007 kl 19:30
Stiftelse af Grundejerforeningen Vinthervej.
Hermed referat af den stiftende generalforsamling for ” grundejerforeningen Vinthervej –
Hovedgård”. I øvrigt henvises til det tidligere fremsendte udkastmateriale – også behandlet på
mødet 07.11.2007 og endvidere det udlevereee materiale på den stiftende generalforsamling.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Gennemgang af udkast til vedtægter og efterfølgende godkendelse af vedaægter
Gennemgang af udkast til ordensreglement og efterfølgende godkendelse af ordensregler
Valg af bestyrelse (5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter)
Valg af revisor og revisor suppleant
Eventuelt

Ad 1)
Henrik Andersen blev enstemmigt valgt til dirigent
Henrik takkede for valget og gik over til dagsorden.
Ad 2)
De foreslåede vedtægter (§ og de enkelte punkter) blev gennemgået med følgende bemærkninger.
§ 2 stk 2.1 ”ejendomme” rettes til ”parceller”
§ 5 stk 5.3 ”fortove” rettes til ”græsrabatter eller stier”
Alle øvrige § og pkt blev godkendt og de samlede vedtægter blev afslutningsvis godkendt med
enstemmigt flertal.
Ad 3)
De foreslåede ordensregler blev gennemgået enekltvis med følgende bemærkninger.
Pkt 2 blev intenst diskutteret og slutteligt opnåedes enighed om at bebeholde pkt i ordensreglerne.
Pkt 9 ordet ”fortove” fjernes.
Pkt 10 Emnet blev diskutteret og efter afstemning blev pkt vedtaget og medtages i ordensreglerne.
Pkt 16 Pkt slettes
Efterfølgende blev de samlede ordnsregler godkendt enstemmigt.
Ad 4)
Følgende blev valgt til bestyrelsen
Pia Skov
nr 6
Henrik Andersen
nr 9
Tom Dagø
nr 18
Rasmus Bruhn
nr 19
John Mejer
nr 8

Som suppleanter valgtes
Olav Clementsen nr 15
Lars Bødskov
nr 30 eller Lars Barslund nr 13
Alle takkede for valget.
Ad 5)
Som revisor valgtes
Thomas Foli
nr 21
Som revisor suppleant valgtes
Jens GrøfteHauge nr 1
Ad 6)
Generalforsamlingen besluttede at alle ejere af parceller indbetaler et engangsbeløb på dkr 1.000,Indenårets udgang til Grundejerforeningen for at opnå en startkapital. Den valgte bestyrelse sørger
for opkrævning.
Generalforsamlingen var herefter slut og Vinthervej har nu egen grundejerforening.
På vegne af bestyrelsen
John Mejer

